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Habilidades
FOCO

 (EF35LP23) Apreciar poemas e outros 
textos versifi cados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão 
dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito 
de sentido.

Habilidades
RELACIONADAS

 (EF35LP03) Identifi car a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global.

 (EF15LP18) Relacionar texto com ilustra-
ções e outros recursos gráfi cos.

 (EF35LP28) Declamar poemas, com entona-
ção, postura e interpretação adequadas.

Objeto do
CONHECIMENTO

Reconstrução das condições de produção e 
recepção de textos

Situação
DIDÁTICA

 Leitura compartilhada de um poema muito 
conhecido para mobilização de conhecimen-
tos a respeito do gênero textual que será 
abordado no passaporte didático.

 Leitura de alguns poemas para serem decla-
mados, com o objetivo de despertar o prazer 
em ler poemas.

 Leitura do poema “Segredo”, tendo como ob-
jetivo responder perguntas sobre o texto.

 Leitura de “Tanta tinta”, para ilustração, 
de acordo com a compreensão global do 
texto.

 Leitura/interpretação – oral – do poema 
“Pirilampos”, com sugestão, ainda, de dra-
matização.

 RECURSO(S)

Material impresso e recursos digitais
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Ponto de
PARTIDA

Com certeza, você já leu e ouviu muitas vezes a palavra jogo e bola, não é? E leu e ouviu em diferentes situações. 
Então, vamos refrescar a memória?

Se a palavra é jogo, ele pode ser de...

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________

E se a palavra for bola, ela pode ser de...

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________

Agora, pense o que pode conter um texto cujo título é Jogo de bola. Registre suas hipóteses.

Registro feito, é hora de ouvir o texto que o professor lerá para a turma. Concentre-se na leitura, pois depois você, 
seus colegas e o professor vão conversar sobre ele.



4 Social

INTRODUÇÃO
O poema é um gênero de texto literário, com características particulares, especiais, a começar pela própria distribuição das 
palavras no papel, já que não há obrigação de o poeta utilizar todo o espaço das linhas, para compor parágrafos, como ocor-
re nos textos em prosa. Cada uma das linhas de um poema é chamada de verso; cada conjunto de versos é uma estrofe. 

O trabalho com os sons, o ritmo e as rimas é comum entre os poetas, que em poucas palavras querem criar imagens, 
desenvolver ideias, apresentar um mundo diferente e um novo modo de ver e de representar as coisas, o mundo e a vida. 
Assim, todos os recursos são válidos, buscando o máximo de signifi cado no mínimo de espaço. Vale usar de um modo 
criativo a pontuação, a escolha de palavras e sua posição na frase, o espaço da página. O poema é geralmente concentrado 
e combina som e sentido. E chama a atenção dos leitores para o modo como é construído: no poema, o jeito de dizer uma 
coisa, o modo como se diz, é tão importante quanto o que está dito. Além de combinar sons e sentidos, o poema também 
apresenta fi guras de linguagem (como metáforas, hipérboles, metonímias...), imagens verbais e aspectos gráfi co-visuais, 
ganhando muito quando lido em voz alta.

Aqui, vale ainda acrescentar a pergunta “Qual a diferença entre poema e poesia?” Muitos se confundem quanto ao uso des-
ses termos, pois ambos parecem remeter ao mesmo signifi cado, porém, seus sentidos podem ser distintos.

O termo poema está ligado à literatura, ou seja, é um gênero textual que apresenta certa estrutura, como versos, estrofes, 
rimas, métrica, entre outros aspectos. Ao passo que poesia está ligada a qualquer expressão artística, também caracterís-
tico do gênero lírico, mas vai além de apenas uma estrutura textual. Podemos considerar, portanto, que a música, a pintura 
ou uma peça de teatro podem ser manifestações artísticas denominadas como poesia.

HABILIDADES RELACIONADAS AO ESTUDO DO GÊNERO POEMA
Campo artístico-literário

Contexto de produção

a. Reconhecer o local e o momento de circulação do texto, os índices/pistas que permitem identifi car o público-alvo e os 
papéis sociais dos participantes (autor e leitores);

b. Reconhecer a fi nalidade do gênero.

Construção composicional

c. Reconhecer a forma de organização do gênero: versos, estrofes (no caso do poema) e refrãos.

Estilo

d. Reconhecer e analisar o efeito de sentido do uso dos recursos rítmicos: rima.

Ponto de
PARTIDA

Nesta atividade, o destaque é para um poema bastante conhecido, assim como sua autora: Cecília Meireles.

No processo de leitura (e possível dramatização, caso o professor ache viável), o aluno terá chance de atentar para o 
aspecto gráfi co do poema, sua “silhueta”, a distribuição das linhas no papel, a fi m de diferenciar a poesia da prosa. Mobilize 
os conhecimentos prévios dos alunos (sobre o gênero e sobre o tema do poema), deixe que discutam entre si, para cons-
truir conceitos importantes, como: verso, rima, estrofe, entre outros. A escolha das palavras, a posição delas nos versos, a 
decisão de onde interromper a frase para continuar ou não no verso seguinte, o tamanho/extensão variado dos versos, a 
quantidade de versos em cada estrofe, o uso expressivo dos sinais de pontuação, tudo é importante destacar nesta ativida-
de inicial. E, é claro, a beleza e a graça do texto responsáveis pelo prazer da leitura.

O que dizer sobre o poema...

Peça, inicialmente, para lerem silenciosamente; depois, em voz alta, para notarem com mais clareza os sons que se repe-
tem, o ritmo, as rimas, as pausas especiais impostas pela forma.

Orientação ao
PROFESSOR
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O processo de leitura deve considerar que o poema apresenta um jogo de bola entre duas crianças, um menino e uma 
menina.
Na primeira estrofe, os versos sugerem duas bolas paralisadas, cores diferentes; nota-se movimento na quarta estrofe, 
quando a bola passa de um ´jogador` a outro.
Já na sétima, há a sensação de jogo rápido, não mais se distingue uma bola da outra, não se distingue a bola amarela da 
azul e a bola que rola da bola que pula. Na oitava, a ideia de união (jogo, troca).
Note-se que o efeito expressivo do poema está no movimento e ruído da bola e, consequentes alegria, despreocupação, 
felicidade, sentimentos característicos da infância.
Durante e após a leitura, é importante levar o aluno a perceber o uso das rimas. Pode-se perguntar se gostaram do poema e 
se notaram algo especial, algo que apareceu em várias partes do texto, em palavras diferentes. Ouça algumas respostas e, 
caso as crianças tenham já pontuado a questão das rimas, analise algumas delas, retirando-as do poema e escrevendo-as 
perto uma da outra, vendo quantas letras se repetem dentro da rima, quais outras palavras poderiam rimar com aquele par 
de rimas etc.
Caso eles não tenham notado a questão das rimas, aponte uma delas e pergunte: O que essa palavra (ex: bola) tem em 
comum com essa palavra (ex: rola)? É muito provável que os alunos notem que o final das palavras é parecido. Outras per-
guntas podem ser colocadas: Será que podemos encontrar isso em outras palavras do poema? Alguém sabe dizer por que 
algumas palavras têm final parecido nos poemas? Como isso se chama?... É a tal da rima!
Dando continuidade ao processo, outras perguntas podem ser realizadas, como “E vocês perceberam que o poema é escrito 
de modo diferente?” Cada linha do poema é chamada de verso. Os textos escritos em versos são diferentes dos textos em 
prosa, são mais curtos e esses versos são organizados em estrofes. Na maioria dos poemas, as rimas ficam nas últimas pa-
lavras dos versos, então, eles geralmente não são muito longos para que possamos percebê-las e quando lemos um poema, 
percebemos sua musicalidade, seu ritmo diferenciado justamente por isso.
Poema (anexo) no final do passaporte.

Atividade 1

Em grupos, vocês lerão a seguir uma coletânea de poemas, com o objetivo de selecionar apenas um da preferência 
do grupo, que será declamado posteriormente. Vamos à leitura?

1 2

Os poemas
Os poemas são pássaros que chegam
não se sabem de onde e pousam
no livro que lês.
Quando fechas o livro, eles alçam voo
como de um alçapão.
Eles não têm pouso nem porto
alimentam-se um instante em cada par de mãos
e partem.
e olhas, então, essas tuas mãos vazias,
no maravilhoso espanto de saberes 
que o alimento deles já está em ti.
(QUINTANA, Mário, Eu passarinho. São Paulo: Ática, 2013)

Bola de gude
A maior bola do mundo
é de fogo e se chama Sol,
a bola mais conhecida
é a de jogar futebol.

Certa bola colorida
jogar bem eu nunca pude,
é de vidro essa bandida
e chama-se bola de gude.
(AZEVEDO, Ricardo. Poemas com sol e sons.  
São Paulo: Melhoramentos, 2008)
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3 4

Segredo
Andorinha no fi o
escutou um segredo.
Foi à torre da igreja,
cochichou com o sino.
E o sino bem alto:
delém-dem
delém-dem
delém-dem
delém-dem!
Toda a cidade
fi cou sabendo.
(LISBOA, Henriqueta. O menino poeta. São Paulo: Peirópolis, 2008)

Tanta Tinta
Ah! Menina tonta,
toda suja de tinta
mal o sol desponta!

(Sentou-se na ponte,
Muito desatenta...
E agora se espanta:
Quem é que a ponte pinta
com tanta tinta?...)

A ponte aponta
e se desaponta.
A tontinha tenta
limpar a tinta,
ponto a ponto
e pinta por pinta...

Ah! A menina tonta!
Não viu a tinta da ponte!
(MEIRELES, Cecília. Meus primeiros versos – antolo-
gia de poetas brasileiros. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 2001)

5 6

aqui

nesta pedra

alguém sentou
olhando o mar

o mar
não parou
pra ser olhado

foi mar
pra tudo quanto é lado
(CALCANHOTO, Adriana [org]. Antologia ilustrada da poe-
sia brasileira – para crianças de qualquer idade. 2.ed. 
ampliada. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2014, p. 95).

Pirilampos
Quando a noite
vem baixando,
nas várzeas ao lusco-fusco
e na penumbra das moitas
e na sombra erma dos campos,
piscam, piscam pirilampos.

São pirilampos ariscos
que acendem pisca-piscando
as suas verdes lanternas,
ou são claros olhos verdes
de menininhos travessos,
verdes olhos semitontos,
semitontos mas acesos
que estão lutando com o sono?
(LISBOA, Henriqueta. Luz da lua. São Paulo: Uno, 2009)

E então, gostaram da experiência de ler poemas, em voz alta, para os colegas? Quais sentimentos, sensações a leitu-
ra desses textos despertaram em vocês?
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Atividade 1

O objetivo primeiro dessa atividade é despertar a atenção do aluno para os aspectos técnicos, formais da poesia, mas tam-
bém — e principalmente — mostrar que a leitura de poemas pode (e deve) ser bastante divertida, prazerosa! Então, deixe que 
o aluno aproveite esse momento de descontração, cujo objetivo da leitura deve ser, justamente, apenas a diversão, o prazer 
de ler poemas! Estimule a leitura dos poemas em voz alta. Se possível, desenvolva a atividade em outro espaço que não seja 
a sala de aula; tente uma dinâmica diferente, que permita a locomoção, o ir e vir, a possibilidade de o aluno sair da rotina de 
estar sempre sentado em sua cadeira.

É sempre bom lembrar que a leitura de poemas pode suscitar diferentes sentimentos, sensações e possibilidades de com-
preensão do que o poeta quis expressar em seu texto. Essas possibilidades devem ser consideradas e compartilhadas entre 
os alunos. Conversar sobre as diferentes interpretações e sobre os sentimentos/sensações que suscitaram é fundamental 
para que os alunos se aproximem, se sintam ´seduzidos` por esse gênero textual. O caráter lúdico faz dos poemas textos 
bem aceitos pelos alunos, que gostam de ´jogar` com as palavras, de inventar frases rimadas etc.

Durante o processo, você pode ´lançar` algumas questões mais gerais, como: O que este texto tem de diferente? Por que o 
texto não vai até o final das linhas?, Alguns sons do texto se repetem? Qual? Onde ele aparece?

Para a atividade, os alunos podem se organizar em grupos, sendo incentivados a lerem, em voz alta, uns para os outros. 
Depois, leia os poemas para a turma. O professor, proficiente em leitura, é sempre um modelo de leitor para o aluno. Por 
fim, promova uma roda de conversa sobre os textos, fazendo seus registros pessoais sobre a compreensão que os alunos 
tiveram dos poemas. Seus registros serão retomados posteriormente, quando alguns poemas da coletânea serão revisita-
dos com outros objetivos de leitura.

Sobre a coletânea, é importante destacar que ela mostra opções de estilo bem diferentes: versos com uma única palavra 
(tão diferentes dos parágrafos mais uniformes dos textos em prosa, das linhas que ocupam a largura total da página das 
crônicas e contos, por exemplo); número diferenciado de estrofes; uso dos sinais de pontuação também diferenciados, até 
mesmo ausência de pontuação etc.

O que dizer de alguns dos poemas da coletânea...

A coletânea começa com “Os poemas” (Mário Quintana), que fala sobre o ofício dos poetas, que resulta no trabalho especial 
que fazem com as palavras, no qual prevalece a função poética da linguagem.

Ao comparar os poemas com os pássaros, o poeta faz alusão à capacidade imaginativa, à habilidade de criação advinda de 
quem se propõe ao trabalho de ourivesaria com as palavras, com a linguagem de uma forma geral. Nos versos “Quando fe-
chas o livro,/eles alçam voo/como de um alçapão./Eles não têm pouso/nem porto”, podemos perceber que o ofício do poeta 
não é algo fácil; ao contrário, como os pássaros, a imaginação, o poder de criação pode alçar voo e se tornarem inatingíveis, 
não palpáveis. Daí a razão de se alimentarem em cada par de mãos, embora tão logo partam, pois a fruição para a escrita 
pode ser algo fugaz, por isso a importância de darmos vazão aos sentimentos e deixar que eles falem por nós mesmos.

No poema 2, percebe-se a predileção por bolas e insatisfação em não conseguir jogar bola de gude ((jogar bem eu nunca 
pude/é de vidro essa bandida).

No poema 5, poema concreto, um ´paredão` de pedra desenhado pela margem esquerda, uma palavra isolada no verso ini-
cial, um advérbio de lugar marcando o local onde o humano estaria colocado, o vai-e-vem de versos de tamanhos diferentes 
sugerindo o movimento das ondas do mar que batem na pedra e, sugere-se, atingem quem estava sentado na pedra.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

Agora, volte a ler o poema Segredo, que você já leu e, possivelmente, declamou na Atividade 1.

Segredo

(LISBOA, Henriqueta. O menino poeta. São Paulo: Peirópolis, 2008)

Que tal responder a algumas perguntas sobre esse poema?

1. O que a andorinha ouviu quando estava no fi o?

2. Para quem a andorinha contou o segredo?

3. O sino é cúmplice da andorinha, pois

(    ) espalha o segredo para toda a cidade.

(    ) guarda o segredo contado pela andorinha.

(    ) deixa a andorinha cochichar.

(    ) acha graça da andorinha.

4. Outro título que combina com o texto é

(    ) O sino da igreja

(    ) O cochicho

(    ) Andorinha fofoqueira

(    ) A andorinha
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Atividade 2

Depois do primeiro contato com o poema, o aluno fará outra leitura, com objetivo diferente, ou seja, lerá para responder 
às questões propostas e, consequentemente, poder demonstrar a compreensão que fez do texto. Aqui, serão mobilizadas 
outras estratégias de leitura.

Segredo permite ao leitor imaginar o cenário de uma cidadezinha do interior onde tudo ocorre sem maiores transtornos. A 
primeira estrofe, por exemplo, relata uma sequência de ações que ocorrem de forma tranquila, sem quaisquer interrupções. 
Já o da segunda, revela um sobressalto, caracterizado pelas onomatopeias (batidas do sino), que começam fortes, man-
têm-se estáveis e decaem no último verso, conforme ocorre, em geral, com todo sino de igreja.

A linguagem do poema é figurada. A autora, para isso, vale-se de diversos recursos, como metáforas, personificação, ono-
matopeias e aliterações.

Na primeira estrofe, 2º verso, há a aliteração do fonema /s/ (escutou um segredo). O 4º verso nos conta que, depois de ir à 
torre da igreja, a andorinha (...) cochichou com o sino. Essa aliteração possui a mesma função da descrita anteriormente: a 
de ocultar o segredo. Mas, além disso, tais fonemas sugerem o som do chilrear dos pássaros. Ainda nesse verso, temos a 
personificação da andorinha, que, ao chilrear, parece estar “cochichando” algo, como um ser humano.

Já na 2ª estrofe, podemos identificar a personificação do sino, pelo fato de ele bater por si próprio. Os versos seguintes são 
apenas a onomatopeia da batida do sino, que se repete por três vezes.

A linguagem no poema é evocativa. A andorinha no fio nos faz lembrar uma pessoa fofoqueira que espalha boatos; e o sino, 
por sua vez, é cúmplice nessa ação, já que parece “espalhar a fofoca”, representada pelas batidas, para toda a cidade.

Segundo B. V. Alves, em sua obra A poesia infantil na obra de Henriqueta Lisboa: O menino poeta, a poetisa sintetizou bem 
nesse poema a vida interiorana, em que a diversão das andorinhas é levar segredos aos sinos, que os “espalham”. Para isso, 
ela se valeu de elementos que tornam evidente essa vida de interior: a andorinha, o fio, a torre da igreja, o sino. Assim, a 
fofoqueira desocupada, ouvindo no fio, um segredo, vai cochichá-lo ao ouvido de outro, esse capaz de apregoá-lo a toda a 
cidade.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

Vamos ler novamente outro poema da coletânea apresentada na Atividade 1, mas para realizar uma atividade dife-
rente!

Tanta tinta

Ah! Menina tonta,
toda suja de tinta
mal o sol desponta!

(Sentou-se na ponte,
Muito desatenta...
E agora se espanta:
Quem é que a ponte pinta
com tanta tinta?...)

A ponte aponta
e se desaponta.
A tontinha tenta
limpar a tinta,
ponto a ponto
e pinta por pinta...

Ah! A menina tonta!
Não viu a tinta da ponte!
(MEIRELES, Cecília. Meus primeiros ver-
sos – antologia de poetas brasileiros. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001)

Depois de ler novamente e conversar sobre o poema, você vai ilustrá-lo, atividade que também demonstra sua com-
preensão do texto e seu envolvimento com ele, ou seja, uma outra forma de expressar sentimentos e sensações que 
ele despertou em você.
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Atividade 3

Segundo José Carlos Garbuglio, “a arte é um jogo que brinca e diverte. Sua eficácia depende muito da habilidade do criador 
em dispor das palavras e empenhar o leitor na sua aventura”, e é isso que o leitor encontra, por exemplo, no poema “Tanta 
tinta”.

O objetivo de leitura do poema, aqui, é diferente do apresentado na Atividade 1, pois, agora, o aluno será solicitado a de-
monstrar a compreensão do texto por meio de um desenho. Sua compreensão pode ser expressa em fragmentos do poema: 
destaque apenas para a menina; a menina e o espaço; apenas o espaço, com destaque para a ponte, por exemplo; uma 
representação da cena, como a ilustração que acompanha o poema, no livro “Ou isto, ou aquilo”.

A compreensão por meio do desenho/ilustração permite o uso de outras linguagens, tão importantes quanto a escrita. 

O poema dá conta de uma passagem aparentemente banal, corriqueira. O que é retratado no poema? Uma menina desa-
tenta, ao passar por uma ponte, senta-se nela. Somente depois que já se sujou toda de tinta é que percebe que a ponte foi 
recém-pintada, mas aí já é tarde. Tenta, mas não consegue mais limpar a tinta. Observe-se que nessa síntese aparece a 
palavra recém-pintada, que não aparece explicitamente no poema, mas permite ao leitor fazer a inferência, já que se a tinta 
estivesse seca a menina não teria se sujado.

Acrescente-se ao processo de leitura as sonoridades: “Ah! menina tonta, /toda suja de tinta”; as rimas: “tonta”/“desponta”; as 
aliterações e assonâncias (repetição de consoantes e vogais): “Sentou-se na ponte, /muita desatenta.../E agora se espanta: 
/Quem é que a ponte pinta/com tanta tinta?...)”; e a repetição de palavras com sons semelhantes: “A ponte aponta/e se 
desaponta./A tontinha tenta/limpar a tinta, /ponto por ponto/e pinta por pinta...”.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 4

Da coletânea vem mais um poema: Pirilampos. Você já viu um, sabe onde podem ser encontrados? Quando é possí-
vel vê-los? E ainda, você conhece pirilampos por outro nome?

Que tal um voluntário para fazer a leitura do poema em voz alta? Pode ser você?

PIRILAMPOS
Quando a noite

vem baixando,

nas várzeas ao lusco-fusco

e na penumbra das moitas

e na sombra erma dos campos,

piscam, piscam pirilampos.

São pirilampos ariscos

que acendem pisca-piscando

as suas verdes lanternas,

ou são claros olhos verdes

de menininhos travessos,

verdes olhos semitontos,

semitontos mas acesos

que estão lutando com o sono?
(LISBOA, Henriqueta. Luz da lua. São Paulo: Uno, 2009)

E então, gostou de reler o poema? Descobriu outras coisas que não tinha percebido quando fez a primeira leitura lá 
na Atividade 1?
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Atividade 4

Na Atividade 1, o aluno teve a oportunidade de ler o poema, em voz alta, compartilhou a leitura com a de outros colegas; 
pode, ainda, comentar a leitura realizada, expressando suas impressões sobre o texto. Agora, ele terá a oportunidade de ler 
novamente o poema, com outro objetivo, ou seja, demonstrar sua compreensão global do texto. Para isso, sugere-se a leitu-
ra do texto “Vaga-lume”, sobre o qual, após a sua leitura, os alunos poderão conversar. Esse texto traz informações sobre o 
inseto que auxiliarão na compreensão do poema. Eis:

VAGA-LUME
O Vaga-lume, também conhecido como pirilampo, é um inseto bastante curioso e interessante, que faz parte da categoria 
dos coleópteros, caracterizados pelas emissões de luzes fosforescentes. Essa espécie é muito comum no Brasil, sendo 
encontrada basicamente na família Lampyris noctiluca, na qual apenas os insetos machos são alados.

Os vaga-lumes se alimentam de vegetais, possuem órgãos bioluminescentes na região inferior da área abdominal e têm 
hábitos de vida noturnos.

Os vaga-lumes costumam aparecer no início da noite. Eles vivem em áreas com árvores e plantas e são reconhecidos por 
causa de seu brilho esverdeado, que pode ser contínuo ou intermitente.

https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/tudo-sobre-o-inseto-vaga-lume-pirilampo.html

O processo de leitura do poema pode ser oral, com a participação da turma e também do professor. E para permitir a parti-
cipação de todos, indistintamente, você pode solicitar que os alunos façam as marcações no próprio texto, à medida que for 
colocando perguntas que suscitem a leitura/interpretação do poema. Esse processo pode ser assim...

Agora que já sabem o que são pirilampos, vamos ler novamente o poema? Qual informação temos nos dois primeiros versos 
da primeira estrofe? E nos versos 3, 4 e 5? (Relacionar com o texto Vaga-lume). Nessa hora (tempo) e lugar, o que acontece? 
Quem aparece? (Pirilampos) O que eles fazem? (piscam, piscam). Como são esses pirilampos? O que eles acendem? De que 
cor são essas lanternas? Essa cor aparece em outro verso do poema? Qual? De quem são os olhos verdes? Por que esses 
olhos são semitontos? Qual o sentido de mas no verso “semitontos mas acesos”? 

A luta do menino contra o sono assemelha-se ao pisca-pisca do pirilampo. Semitonto de sono, o menino tenta se manter 
acordado, num abrir e fechar de olhos, idêntico ao pisca-pisca intermitente dos pirilampos.

Além da palavra ´pirilampo`, outras podem ser elencadas e, se necessário, os alunos precisarão do seu auxílio.

 pirilampo. subst.. masc. 1. vaga-lume.

 lusco-fusco. substantivo masculino. 1. momento de transição entre o dia e a noite; crepúsculo vespertino; o anoitecer.

 penumbra. substantivo feminino. 1. ponto de transição da luz para a sombra.

 ermo. adjetivo 1. que está só ou desacompanhado; solitário. 2. diz-se de ou lugar desabitado, deserto.

Orientação ao
PROFESSOR
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JOGO DE BOLA
A bela bola

rola:

a bela bola do Raul.

Bola amarela,

a da Arabela.

A do Raul,

azul.

Rola a amarela

e pula a azul.

A bola é mole,

é mole e rola.

A bola é bela,

é bela e pula.

É bela, rola e pula,

é mole, amarela, azul.

A de Raul é de Arabela,

e a de Arabela é de Raul.
(MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980)


