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Feira do ‘Bolinho Caipira’ reúne 30 mil pessoas em Jacareí 

 
A 8ª edição da Feira Regional do Bolinho Caipira superou as expectativas e bateu a marca 

de 150 mil bolinhos vendidos nos quatro dias da festa (30 e 31 de maio a 01 e 02 de junho de 

2019). O evento aconteceu na Avenida Davi Monteiro Lino (região central) e reuniu 30 mil 

pessoas durante os dias de festa. 

No evento estiveram reunidas 17 entidades, comercializando bolinhos com onze recheios 

diversos, incluindo o tradicional da cidade, feito com linguiça e farinha branca, considerado 

Patrimônio Cultural de Jacareí. 

Para Delma Assad, Gestora Administrativa da JAM (Jacareí Ampara Menores), a edição 

de 2019 foi especial. “A Feira do Bolinho Caipira está cada vez melhor, agradecemos aos 

voluntários, o empenho de toda equipe da Fundação Cultural e claro, as pessoas que foram 

prestigiar o evento, estamos todos muito felizes”. 

De acordo com a representante da associação, nos quatro dias da feira foram vendidos 

14 mil bolinhos em sua barraca. A JAM completará este ano em Jacareí 50 anos, atendendo 

no município 450 pessoas (crianças, jovens e adultos) por mês. 

Para Simone Guedes, APA São Francisco de Assis, o evento foi excelente. “Agradecemos 

imensamente a Fundação Cultural de Jacarehy e a todos os envolvidos no sucesso da 8ª Feira 

do Bolinho Caipira. Esses eventos contribuem muito para a continuidade do nosso trabalho 

em prol dos animais resgatados da cidade de Jacareí”, enfatiza. 

Nos quatro dias de feira, passaram pelo evento cerca de 30 mil pessoas. No total, as 17 

entidades venderam 150 mil bolinhos e, para produzi-los, foram utilizados 2 mil kg de farinha 

de milho e 983 mil litros de óleo. 

“A Feira do Bolinho é um sucesso, pois o trabalho das entidades é feito com muito 

compromisso, espero que em 2022 possamos superar as nossas metas, ampliar e deixar a 

festa maior e melhor para nossa cidade”, destaca, Bruno Castro, presidente da Fundação 

Cultural de Jacarehy. 



 
 

1) Leia e responda: 

 

 
a) O texto que acabamos de ler se refere a qual edição da feira do bolinho? 

( ) 1ª edição 

( ) 5ª edição 

( ) 9ª edição 

( ) 8ª edição 

 

b) Quantas entidades foram envolvidas nesse evento? 
 

 

 

c) Quantos bolinhos foram vendidos? 
 

 

 

 

d) Quantas pessoas passaram pela festa durante os 4 dias? 
 

 

 

 

e) Você costuma frequentar essa festa? 
 

 

 
 

 

f) Quem é a Gestora da JAM? E o que essa instituição realiza? 
 

 

 
 

2) Retire do texto duas palavras: 

 
 

Monossílabas   
 

Dissílabas   
 

Trissílabas   
 

Polissílabas   



 
 

3) O bolinho de Jacareí, é patrimônio cultural de nossa cidade. Você sabe como 

 é feito? 

Pesquise e registre: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Qual é o objetivo principal dessa feira? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Complete com M ou N: 

 

Eve to Represe ta te 

Volu tários Li guiça 

O ze Fra cisco 

Ve didos Fu dação 

E tidades Preside te 

Mo teiro Participa tes 

Ate de do Co ferir 

Co pletará A parar 

 

6) Em 2021 houve a festa? Explique: 



 
 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
3º Festival do Pastel de Feira de Jacareí acontece neste final de semana. 

 
O 3º Festival do Pastel de Feira de Jacareí vai agitar a cidade na próxima sexta-feira 

(13), sábado (14) e domingo (15). O evento será realizado na Avenida Davi Lino, próximo 

ao ‘Parque da Cidade’ (região central), das 14h às 22h. 

O festival é organizado pela “Associação dos Amigos e Feirantes de Jacareí” com 

apoio da prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O evento é 

gratuito e aberto para toda a população. 

O festival receberá mais de 15 barracas de pastel e ainda barracas de caldo de cana, 

doces caseiros e cervejas artesanais. Além dos pastéis tradicionais que serão 

comercializados no evento (carne, queijo, pizza e frango) pelo preço único de R$ 5,00, 

haverá outros 40 tipos de sabores, entre doces, salgados e gourmet (como pastel de 

berinjela, pastel oriental, jiló, entre outros). 

PASTEL – O pastel é um dos alimentos mais queridos pelos brasileiros. É composto 

por uma massa à base de farinha a que se dá a forma de um envelope, se recheia e depois 

se frita por imersão em óleo fervente. O pastel é frequentemente encontrado em carrinhos 

de rua e centros de comércio popular. 

O festival terá apresentações de bandas de sertanejo universitário, MPB, flashback 

internacional e forró. Confira a programação: 

 
Sexta-feira (13) – Cleyton e Adriano, às 19h. 

Sábado (14) – Charle Sidney e Jaqueline, às 19h. 

Domingo (15) – Banda Rodeio, às 19h. 

Fonte: <https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/09/87323-festival-do-pastel-de-feira-de- 
jacarei-acontece-neste-final-de-semana.html> 

1) Vamos interpretar! 

 

 
a) Quem foi o responsável pela organização do festival de pastel? 

 

 

b) Qual o valor da entrada para a feira? 
 

 

c) Além das barracas para venda de pastéis, quais outros alimentos serão vendidos nas 

demais barracas? 

http://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/09/87323-festival-do-pastel-de-feira-de-


 
 

 

 

 
 

d) Quais os sabores de pastel que você e seus familiares mais apreciam? 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

e) Você conhece alguma receita de pastel? Caso sim, escreva abaixo. Caso não, 

pesquise uma receita diferente de pastel e copie abaixo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _ 
 
 

 

 

 

  _ 



 
 

Adjetivo 

O que é um adjetivo? 

Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, 
estado, condição, etc. Ex.: homem bom (qualidade), menino traquina (defeito), moça feliz 
(estado), família rica (condição). 

 

1) Pesquise o significado das palavras: 

 

Imersão: _ 
 

  _ 

 

Gourmet:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Complete as frases com um adjetivo adequado. 

 
a) O pastel estava . 

 

b) O festival de pastéis foi muito . 
 

 

c) As pessoas ficaram com as apresentações dos cantores. 
 

d) O evento foi um . 
 

 
 

3) Observe as palavras do quadro abaixo e circule apenas os adjetivos: 
 

 

 

comprar 
 

bonito 
 

Correr 
 

alegre 

 
gostoso 

 
comer 

 
Fedido 

 
brincar 

 
acontecer 

 
grande 

 
Chover 

 
estar 

 

4) As palavras que sobraram no quadro são verbos. Verbo é uma palavra que 

indica principalmente uma ação, podem indicar também uma ocorrência, um 

estado ou fenômeno. Escolha 3 verbos e produza uma frase com cada um. 

a) _______________________________________________________________________ 
 

b) _______________________________________________________________________ 
 

c)   



 
 

 
Tradicional Festa do Milho acontece no fim de semana no Jardim Colônia 

 

Entre as atrações, muitos quitutes feitos à base de milho como curau, canjica, suco, 
bolos, sorvetes e pastéis. 

 

No fim de semana (dias 14 e 15 de abril de 2019), a tradicional Festa do Milho teve mais 

uma edição em Jacareí, das 9h às 22h, no Jardim Colônia (região sul). Entre as atrações, muitos 

quitutes feitos à base de milho como curau, canjica, suco, bolos, sorvetes e pastéis. 

Entre as atrações gastronômicas, serão oferecidas receitas como curau, canjica, sucos, 

bolos, sorvetes e até pastéis. Para a festa, foram comprados 560 sacos de milho, num total de 

34 mil espigas. 

Além das deliciosas receitas, o evento ainda tem uma programação de shows promovida 

pela Fundação Cultural. 

Cerca de 400 pessoas participam voluntariamente da organização do evento e toda a 

renda será revertida para a manutenção das atividades religiosas da Paróquia. A Festa do 

Milho acontece na Capela Dom Bosco, localizada na Rua Tchecoslováquia, no bairro Jardim 

Colônia. Infelizmente por motivo da pandemia não foi possível realizar a festa no ano de 2020 

e também no ano de 2021. 

Fonte: <http://www.jacarei.sp.gov.br/festa-do-milho-acontece-neste-final-de-semana/> 

http://www.jacarei.sp.gov.br/festa-do-milho-acontece-neste-final-de-semana/
http://www.jacarei.sp.gov.br/festa-do-milho-acontece-neste-final-de-semana/


 
 

1) Interpretando o texto: 

 

 
a) Quais os quitutes a base de milho são vendidos na festa? 

 

 

 

 

b) Quantos sacos de milho foram comprados para a elaboração dos pratos? 

 

 

 

 

c) Quantas pessoas participaram voluntariamente para a organização da festa? 

 

 

 

 

d) Quantas pessoas passaram pela festa durante os 4 dias? 

 

 

e) Onde se passa essa festa? 

    _____________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

2) Marque com um X a resposta correta. 

 

 
a) Esse gênero textual é: 

( ) Receita 

( ) Poema 

( ) História em quadrinhos 

( ) Reportagem 

 

b) Quem divulgou essa reportagem? 

 

 

 
 
 



 
 
 

Leia o texto abaixo para conhecer um pouco mais sobre uma festa muito apreciada no 

Brasil. 

Festa junina 

 

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina 

Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as festas juninas constituem a segunda 
maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. De acordo com 
os historiadores, a festa tem origem no culto aos deuses pagãos, mas sofreu influências do 
catolicismo e hoje há forte associação com os santos católicos, como Santo Antônio, São João e 
São Pedro. 

A festa de Campina Grande na Paraíba foi autoproclamada como a “maior festa de São João do 
mundo. 

A “Capital do Forró”, também disputa o título de maior festival de São João do mundo e em 
Caruaru, localizada no sertão de Pernambuco, a festa não tem fim. 

Sabemos que a Bahia está sempre relacionada ao Carnaval mas no mês de junho a festa muda 
de ritmo e a diversão nunca acaba! 

As festas juninas em Maceió podem não ser tão famosas como as de Campina Grande, Caruaru 
e tantas outras cidades do nordeste, mas não passam despercebidas. 

A 24ª edição de Cidade Junina em Teresina aconteceu do dia 9 ao 16 de junho, no Shopping Rio 
Poty, em Teresina – por onde passaram mais de 300 mil pessoas durante os oito dias de 
celebração, que teve como tema a "Cultura Popular".  

 

 

 
 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm


 
 
  As comidas típicas da festa junina: em todas as regiões, o produto utilizado para preparar as 
guloseimas da festa é basicamente o mesmo: o milho, pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e 
curau são algumas das iguarias servidas. Há também outras comidas com nomes bem peculiares, 
como mané pelado, pé de moleque, maçã do amor e cachorro-quente. Nesse universo, destaca- 
se também o quentão, uma espécie de chá feito com gengibre, canela e pinga. 

 
A decoração de festa junina: feita com bandeirolas e balões, a fogueira e os fogos de artifício 
são itens que caracterizam o ambiente da festa junina. Existem ainda algumas brincadeiras e 
práticas às quais os convidados são submetidos: pau-de-sebo, lavagem dos santos, correio 
elegante, casamento caipira e outros. 

 

Vamos relembrar o que é plural e singular: 
 

Singular Plural 

Quando a palavra representa apenas um ser, 

um objeto ou um grupo de seres ou objetos, 

dizemos que ele é singular. 

 
Exemplo: a casa pegou fogo e ficou toda 

destruída. 

Quando a palavra representa mais de um 

ser, objeto ou grupo de seres e objetos, 

dizemos que ele é plural. 

 
Exemplo: as casas pegaram fogo e 

ficaram todas destruídas. 

 
 

1) Leia as frases abaixo e passe para o plural: 

 
a) A festa Junina atrai muito turista. 

 
 

 

 

 

               b) A decoração da festa junina é feita com bandeira e balão. 
 

 

 

 
 

 
       2) Responda: 

 

a) No texto acima aprendemos um pouco mais sobre a festa junina. Você gosta dessa festa? 
 
 
    

 

 

 

b) Essa festa é a segunda mais comemorada pelos brasileiros. Qual é a primeira? 
 

 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/comidas-tipicas-festa-junina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/itens-festa-junina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/simbolos-festa-junina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/simbolos-festa-junina.htm


O que são sinônimos? 
 
Sinônimos são palavras que têm o mesmo ou aproximadamente o mesmo sentido que outras. 

 
Exemplos: 

 

 
 
 

c) Quais são as características mais marcantes da festa junina? 
 
 

 

  ____ 

 

d) Vamos relembrar o que são sinônimos: 
 

 
 
 
 
 

Feliz Alegre 

Cidade Município 

Córrego Riacho 

 
 
 
 

3) Pesquise preencha o quadro com sinônimos de palavras retiradas do texto. 
 

 
Festa  

Comidas  

Decoração  

Celebradas  

Itens  

Iguarias  

Brincadeiras  

Caipira  



 
 

 

4)Identifique e pinte no mapa abaixo (ou registre em seu caderno) os estados 

citados no texto como principais focos das festas juninas. 

 



 
 

 

5) O parágrafo abaixo foi retirado do texto, mas apresenta informações falsas. Releia o 

primeiro  parágrafo do texto “Festa junina”, corrija as informações incorretas 

apresentadas no trecho abaixo e reescreva corretamente: 

 

 

“Celebradas no Chile desde pelo menos o século XVII, as festas juninas constituem a terceira maior 

comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do frevo. De acordo com os 

padres, a festa tem origem no culto aos deuses pagãos, mas sofreu influências do catolicismo e 

onde há forte associação com os santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro.” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Leia as características e tente adivinhar algumas das comidas típicas citadas no texto: 

 

a) Feita com grãos de milho branco. É cremosa e melhor se acompanhar canela 

  . 

 
b) Fruta coberta de caramelo vermelho . 

 
c) Creme feito do milho . 

 
d) Nome de um animal em alta temperatura . 

 
e) Doce de amendoim com nome de parte do corpo humano . 

 
f) Petisco de milho estourado _. 

 
g) Chá feito de especiarias e um pouco de cachaça . 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm


 
 

7) Leia o bilhete abaixo: 
 

 

 
 
 

 
8) Se você fosse o vizinho de Carolina, o que responderia? Escreva aqui: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  _ 
 
 

 

 
 
 

 
                    OLÁ, VIZINHO! 

COMO  ESTAMOS  DE 
QUARENTENA  E  NÃO 
PODEMOS  FAZER   NOSSA 
FESTINHA  JUNINA,  ESTAMOS 
COMBINANDO  DE  FAZER 
ALGUMAS   COMIDAS  TÍPICAS  
E   DIVIDIR ENTRE     NÓS. O QUE 
VOCÊ  ACHA? PODE  AJUDAR 
COM  ALGUM  PRATO? 
AGUARDO  SUA 
RESPOSTA!   BEIJOS, 
 
CAROLINA. 
12/06/2021 

 



 
Literatura de Cordel 

 
 
 

A literatura de cordel veio junto com os portugueses, adentrando o Brasil pelo Nordeste e 
propagando essa cultura pela região nordestina do país, que, posteriormente, tornou-se referência 
em cordel. 

Por abordar histórias e situações características da região, o cordel fortaleceu o folclore e o 
imaginário regional. Sua impressão em grande quantidade e rapidez fez com que se popularizasse, 
principalmente, porque sintetizava de maneira simples histórias. Hoje, a literatura de cordel é 
reconhecida como patrimônio cultural imaterial, existindo até uma Academia Brasileira de Literatura 
de Cordel. 

Origem 

De origem portuguesa, a literatura de cordel começou com o Trovadorismo medieval, por volta do 
século XII. Os trovadores cantavam e espalhavam histórias para a população que, na época, era em 
grande parte analfabeta, mas acabava tendo acesso às histórias por meio dessas canções. 

Já na Renascença houve muitos avanços tecnológicos, como a prensa mecânica, que deu início à 
imprensa. A invenção dessa tecnologia permitiu a impressão de grande quantidade de palavras no 
papel e com maior rapidez. Com essa agilidade na produção, a distribuição da palavra, que até então 
era apenas cantada, passou a ganhar a casualidade das ruas. 

Assim começou a cultura do cordel, que era apresentado nas ruas pendurado em cordas – ou 
cordéis, como é chamado em Portugal –, popularizando histórias regionais. Quando os portugueses 
chegaram ao Nordeste brasileiro, trouxeram consigo esse costume que aqui fica conhecido como a 
literatura de cordel, famoso principalmente em Pernambuco. 

 

 

https://www.portugues.com.br/literatura/trovadorismo.html


 

No Brasil, o cordel popularizou-se por volta do século XVIII, quando também ficou conhecida como 
poesia popular, já que aqui a técnica advinda de Portugal ganhou novas temáticas regionais, 
divulgando histórias de uma maneira simples, possibilitando que a população compreendesse com 
facilidade. 

Principais características 

As xilogravuras que ilustram as páginas dos poemas acabam por ser uma grande característica 

dos cordéis. A técnica é bastante usada por partir do mesmo princípio de impressão das palavras: 

uma base que é esculpida como um carimbo e prensada em uma superfície, deixando o negativo 

impresso. 

Possui musicalidade por ter métrica e rimas em seus versos. Os cordéis tratam dos costumes 

locais, fortalecendo as identidades regionais e o folclore. 

 https://www.portugues.com.br/literatura/literatura-de-cordel.html 

 
 
RESPONDA: 

 

Neste texto aprendemos que a literatura de cordel foi trazida para o Brasil pelos colonos 
portugueses e se tornou uma forte tradição, principalmente na Região do Nordeste. Agora 
responda: 

1 – Por que os poemas recebem o nome de cordel? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
 
2 – Você já ouviu falar ou conhece a região do Nordeste. Comente. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portugues.com.br/literatura/rimas-pobres-ricas-raras.html


 
 

Mapa do Brasil e suas divisões regiões. 

 

 
 
3 -  Observando o mapa, quantos estados fazem parte da região do nordeste e seus nomes? 

____________________           _____________________        ______________________ 

____________________           _____________________        ______________________ 

____________________           _____________________        ______________________ 

 
 
4 – No mapa acima está citado as capitais de cada estado, complete o quadro com as 
capitais dos estados pedido: 

ESTADO CAPITAL 

CEARÁ  

BAHIA  

PERNAMBUCO  

PARAÍBA  

 



 

População por Região 

Segundo o IBGE, em 2012 a população das cinco regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste. 

 

 
 

5- No gráfico acima temos a população das regiões, observando o gráfico responda: 

a) Qual a diferença entre a população da nossa região Sudeste e a do Nordeste? Calcule. 

 

 

 

 

 

 
b) Se somar a população da região Sul e a região do Centro-Oeste vamos ter a mesma 

população do nordeste? Sim ou não? 

 

 

 

 

 

 
6 – Nosso Brasil está dividido em quantas regiões? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



 
 CORDEL: 1 

Cordel quer dizer barbante 

Ou senão mesmo cordal, 

Mas cordel-literatura 

É real expressão 

Como fonte de cultura 

Ou melhor poesia pura 

Dos poetas do sertão. 

(...) 

O Chamado trovador 

Ou poeta popular 

Era semianalfabeto 

Porém sabia rimar. 

Seus folhetos escrevia 

E os sertanejos os liam 

Por ser o seu linguajar. 

(...) 

O cordel é dividido 

Escrito, cantado, oral, 

Porém o cordel legítimo 

É aquele tipo jornal 

Que trazia a notícia nova 

Em sextilhas, nunca em trova 

Que agrada o pessoal. 

(...) 

Hoje o cordel sendo cultura 

Hoje tem sua tradição, 

Chamado literatura 

Veículo da educação 

Retrata histórias passadas 

Que estão documentadas 

Para toda geração. 

 

Estrofes retiradas do folheto Origem Literatura de Cordel e a sua Expressão de Cultura Nas Letras de Nosso País de 
Rodolfo Coelho Cavalcante. 

 
 
 



 
 
RECORDANDO: 
 
O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um poema representa um 
verso, já a estrofe é o conjunto de versos.  
 
 
1 – Complete: 

Este cordel tem ________ estrofes e _________ versos. 

 

2 – Circule e escreva as rimas da 2º estrofe. 

___________________     ____________________    ____________________ 

 

3 – Circule e escreva as rimas da 4º estrofe. 

 

___________________     ____________________    ____________________ 

 
4 – Procure no cordel palavras com: 

 AL - _____________________       Z -___________________________ 

Ao - ______________________      LH - _________________________ 

SS-_______________________     CH - _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Numere os sinônimos: 

( 1 )  barbante                                            (     )    fala 

( 2 ) popular                                               (     )   cordão 

( 3 ) veículo                                                (     )   povo 

( 4 ) cordel                                                  (     )   meio 

( 5 ) linguajar                                              (     )   poesia popular 

 
Sinônimos: são as palavras que compartilham significados idênticos ou 
semelhantes. 
 
Por exemplo: morrer e falecer; após e depois, feliz e alegre; cidade e município; 
córrego e riacho. 
 
 



 
 
CORDEL: 2               

RECOMEÇO - BRAULIO BESSA 

Quando a vida bater forte 
 e sua alma sangrar, 

 quando esse mundo pesado 
lhe ferir, lhe esmagar... 
É hora do recomeço. 
Recomece a LUTAR. 

 
 

Quando tudo for escuro 
e nada iluminar, 

quando tudo for incerto 
e você só duvidar... 

É hora do recomeço. 
Recomece a ACREDITAR. 

 

Quando a estrada for longa 
 e seu corpo fraquejar, 

quando não houver caminho 
nem um lugar pra chegar... 

É hora do recomeço. 
Recomece a CAMINHAR. 

 
 

Quando o mal for evidente 
e o amor se ocultar, 

quando o peito for vazio, 
quando o abraço faltar... 

É hora do recomeço. 
Recomece a AMAR. 

 
 

Quando você cair 
 e ninguém lhe aparar, 

quando a força do que é ruim 
conseguir lhe derrubar... 

 É hora do recomeço. 
Recomece a LEVANTAR. 

 
 

Quando a falta de esperança 
decidir lhe açoitar, 

 se tudo que for real  
for difícil suportar... 

É hora do recomeço. 
Recomece a SONHAR. 

 
 
 



 
Enfim, 

 
 

É preciso de um final 
 pra poder recomeçar, 

como é preciso cair  
pra poder se levantar. 

Nem sempre engatar a ré 
significa voltar. 

 

Remarque aquele encontro, 
reconquiste um amor, 

reúna quem lhe quer bem, 
reconforte um sofredor, 
reanime quem tá triste 

e reaprenda na dor. 
 
 

Recomece, se refaça, 
relembre o que foi bom, 
reconstrua cada sonho, 
redescubra algum dom, 
reaprenda quando errar, 
rebole quando dançar, 

e se um dia, lá na frente, 
 a vida der uma ré, 

recupere sua fé  
e RECOMECE novamente. 

                                                                                                                     Bráulio Bessa 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=6TZlIDNMOII 

 

Quem é Bráulio Bessa 

Nascido no interior do Ceará - mais precisamente em Alto Santo - Bráulio Bessa começou a 
escrever poesia aos 14 anos. 

 

  

Retrato de Bráulio Bessa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6TZlIDNMOII


 

 

1 – Você já conhecia este escritor Bráulio Bessa? Comente. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2 – Qual a mensagem passada pelo escritor neste cordel Recomeço? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3 – Quantos versos temos na 3ª estrofe? 

(    )     5                     (    )     3                    (    )      6                        (    )    7 

 
4 – Com auxílio do dicionário ou Google, dê o significado das palavras abaixo: 

Ocultar - _______________________________________________________ 

Fraquejar - _____________________________________________________ 

Açoitar - ________________________________________________________  

 
5 – Circule as palavras com a grafia incorreta. 

Forte    -      inceto   -     estrada  -    peito  -    abraco   -     siguinifica    -  

relenbre     -   errar   -   algun   -   lefantar   -   sofredor   -   esforce . 

 
DICA: 
 
Significado de Rima - Processo de repetição dos sons no final de dois ou 
mais versos. Repetição de sons idênticos, iguais ou parecidos. 
 
 

 
6 – No trecho abaixo circule as rimas. 

Quando você cair e ninguém lhe aparar, 

 

quando a força do que é ruim lhe derrubar, 

 

é hora do recomeço, recomece a levantar. 



 

 

7 - Forme uma frase para cada palavra abaixo: 

Recomeçar - 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Mundo - 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Esperança - 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8 – DESAFIO: Agora vamos fazer um Cordel? Escolha um tema que gostaria de abordar, e 

juntamente com a sua professora produza o seu próprio CORDEL. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ . 

 



 

O Folclore Brasileiro 

O folclore é o conjunto de manifestações de caráter popular de um povo, ou seja, é o 

conjunto de elementos artísticos feitos do povo para o povo, sempre ressaltando o caráter  

tradicional destas representações, sempre transmitidas de uma geração para outra através 

da prática (os pais ensinam aos filhos, que desde pequeninos já praticam). O folclore varia 

bastante de um país para o outro, e até mesmo dentro de um estado é bastante variável, 

pois as diferenças entre as regiões são muito grandes no caso  do Brasil, o folclore foi 

resultado da união da cultura  a partir da miscigenação dos povos imigrantes. O que resultou 

é que em muitas regiões brasileiras o folclore é muito diferente, pois devido às influências de 

cada um destes povos formadores do Brasil, algumas regiões apresentam uma maior 

tendência a uma  origem mais detalhada. O termo folk-lore foi empregado pela primeira vez 

em 22 de agosto de 1846, folk quer dizer povo; lore, o saber, o conhecimento, o costume. O 

folclore brasileiro é riquíssimo, podemos citar as  lendas, provérbios, trava-línguas, 

parlendas, ditados populares, brincadeiras, comidas, festas populares, cantigas, crenças, 

enfim tudo que faz parte da nossa cultura é considerado folclore brasileiro. 

1-  Responda de acordo com o texto acima: 

a) Por que o folclore brasileiro é riquíssimo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2- Sublinhe as frases falsas: 

 

a. O folclore varia bastante de um país para o outro. 

b. As tradições folclóricas são iguais em todo o mundo. 

c. As tradições folclóricas são passadas de geração a geração. 

d. Os imigrantes não ajudaram para a formação  folclórica de nosso 

país. 

 
 



 

3- Complete as frases com a ajuda do quadro abaixo: 

 
a. Tudo que faz parte da nossa _______________________é  considerado 

folclore. 
 
 

b. Folclore é o conjunto de elementos artísticos  feitos do povo para o 
_____________________. 

 
 

c. Comidas típicas e  fazem partem do  
folclore de uma região. 

 
 

d. O folclore foi o resultado da miscigenação dos  povos                            . 
 

4- Você conhece trava-línguas? Pesquise, socialize e  recite um para o seu professor 
através de áudio e após, registre-o aqui: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________ 

5- Cite algumas brincadeiras realizadas nas festas populares: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6- Agora cite um ou mais ditados populares: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

➢ DESAFIO: Ache nesse quadro, alguns provérbios e ditados populares e socialize 
com sua família, professor (a) e colegas: 

 

 

 
https://expertplay.net/forum/topic/399356-jogo-ajude-a-adivinhar-os-prov%C3%A9rbios-e-ditados-populares-desta-imagem/ 

 

 

 

 

https://expertplay.net/forum/topic/399356-jogo-ajude-a-adivinhar-os-prov%C3%A9rbios-e-ditados-populares-desta-imagem/


 
 
 
 

 
 
 

https://educacrianca.com.br/atividades-pedagogicas-com-emojis-e-fotos/ 
 
 

 

 
 
 

https://educacrianca.com.br/atividades-pedagogicas-com-emojis-e-fotos/


 
 

 

1) Observe abaixo a tabela de preços de uma festa junina: 
 

2) Você recebeu R$20,00 para gastar nessa festa. Liste o que você compraria. Lembre-

se:  que não pode sobrar dinheiro e nem faltar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ana foi ao caixa e pediu: 

 

• 3 cachorros-quentes 

• 2 pizzas 

• 1 bolo de milho 

• 4 algodões doces 

• 2 águas 

• 1 refrigerante 



 
 

a) Ana deu para o caixa uma nota de 20 reais. O dinheiro foi suficiente? 
 

 

 

b) A diferença entre o valor das compras e do dinheiro que Ana deu foi de quantos reais? 
 

 

 

 

 

 

4) Foram realizadas bandeirinhas pelo pátio. Cada varal possui 58 bandeiras, sendo um total 

de 12 varais. Quantas bandeirinhas  precisaram fazer  para a decoração? 

 
 

5) Carlos foi para a fila do caixa e contou oito pessoas à sua frente. Calculou que cada 

pessoa levava em média 15 minutos para ser atendida. Considerando esses fatos, 

quanto tempo Carlos ficará na fila? 

 
 



 
 

  

6) Em uma barraca de pastel haviam 150 pessoas. Foram atendidas a metade das pessoas. 

Quantas pessoas ainda faltam para serem atendidas? 

 
 

7)  Para uma festa junina, foram feitos 145 bolinhos caipira, 120 pamonhas e 70  doces. 

Quantos quitutes foram encomendados no total? 

 
 

8)  Numa quermesse tem 290 voluntários que trabalham durante o dia,  e 350 que trabalham 

durante a noite. Quantos voluntários trabalham na quermesse? 

 
 

     9)  Ronaldo tem 74 bolinhos caipira, Ricardo tem 24 a mais que Ronaldo. Quantos bolinhos 

Ricardo tem? 

 



 

 

10) Em uma barraca de feira há uma centena de bandeirolas, duas dezenas amarelas e quatro  

dezenas de vermelhas. Quantas bandeirolas tinham na barraca? 

 
 

11)  Em uma sexta-feira, a barraca de pastel vendeu R$ 450,00 reais. 

Sabendo que cada pastel custa 5,00 calcule quantos pastéis foram 

vendidos? 

 
 

12) Quantos reais a barraca recebeu com os pastéis vendidos na segunda-feira, sendo 

que neste dia foram vendidos 42 pastéis? 

 
 

13) Dona Maria é atendente da barraca de pastel, ela atende 20 clientes por hora. Em 

quantas horas ela atenderá 60 clientes? 

 



 
 

14)  Márcia está organizando uma excursão para ir passar a festa junina em Minas Gerais. O 

ônibus tem 30 poltronas e as passagens custam R$46,00. Qual o total    Márcia receberá se 

vender todas as passagens? 

 
 

 
 

15)  Fabíola irá levar sua família na excursão da Márcia para a festa junina em Minas Gerais. 

Veja as passagens que ela           comprou: 

       Complete a lista de passagens de Fabíola com os valores e calcule o total em dinheiro. 

 

Filha (meia) ................................................................          R$ ,   

Marido ................................................................   R$ 46,00 

Eu ................................................................  R$ ,   

Vovó (meia) ................................................................  R$ 23,00 

Tia Léa ................................................................   R$ ,   

Total: ................................................................ 

 

 
16)   Fabíola pagou as passagens para Márcia com R$200,00. Esse dinheiro foi suficiente? 

Teve  algum troco? Qual? 
 
 
 

 
 

                                                               
 

 

 
 
 
 
 



 
 

17)  Observe o gráfico da avaliação das delícias vendidas na festa. O gráfico abaixo  mostra os 
votos positivos e negativos de cada guloseima. 

 

 

 
 

a) Qual guloseima teve menor quantidade de votos positivos e quantos votos teve? 
 
 

 

b) Qual guloseima teve mais votos negativos do que positivos? 
 
 

 

c) Qual a diferença entre o total de votos entre o cachorro quente e a pipoca? 
 
 

 

d) Qual o total de votos positivos e negativos? 
 

 

e) Qual guloseima teve maior quantidade de votos positivos e quantos votos ela teve? 
 
 
         __________________________________________________________________________



 

 

 

LER  PARA  SE  INFORMAR 

 

 
Jovem é agredido com soco durante abordagem da PM em Caieiras (SP) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar agredindo com um soco um rapaz 
negro durante uma abordagem, em Caieiras, na região Metropolitana de São Paulo, no sábado (29). 
O vídeo, de pouco mais de 20 segundos, foi gravado por um amigo do homem, que também foi 
abordado pelos policiais. Ao UOL, o jovem afirmou que foi chamado de "negro lixo" durante o 
enquadro. Nas imagens é possível ver que o rapaz se aproxima do policial e é empurrado. O militar 
diz a todo momento para que ele se afaste. Durante a confusão também é possível ouvir que os 
jovens acusam os PMs de racismo. 
 
O rapaz, então, parece dizer algo para o PM e nesse momento é agredido com um soco e cai na 
calçada e a gravação termina. "Eles [policiais] já abordaram a gente e vieram com agressão. Em 
nenhum momento fizemos nada. Logo que nos abordaram um deles me chamou de 'negro lixo' e eu 
não aceitei, disse que somos trabalhadores e não lixo. Aí aconteceu o que mostra o vídeo. Na hora 
que eu virei, levei um soco no rosto e fiquei caído cheio de sangue", relata K.S., de 33 anos, que 
pediu para não ter o nome divulgado. Ainda segundo ele, na sequência, ele e dois amigos foram 
algemados e levados para a delegacia. O caso foi registrado como embriaguez, resistência, 
desobediência e lesão corpor. 
 
 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/05/31/jovem-e-agredido-com-soco-durante-
abordagem-da-pm-em-caieiras-sp-video.htm 
 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/05/31/jovem-e-agredido-com-soco-durante-abordagem-da-pm-em-caieiras-sp-video.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/05/31/jovem-e-agredido-com-soco-durante-abordagem-da-pm-em-caieiras-sp-video.htm

