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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto – Brinquedos populares  
 

 

Brinquedos populares 
 

Todas as crianças gostam 

De um brinquedo ganhar 

Sozinhas ou acompanhadas 

De alguém pra poder brincar 

Brincando se desenvolvem 

Não veem o tempo passar 

 

Mas antes de fabricarem 

Esses brinquedos que a gente 

Compra quando vai à loja 

Pra dar a alguém de presente 

Existiam outros brinquedos 

Usados antigamente 

[...] 

Os carrinhos eram feitos 

A partir da lata usada 

Nas embalagens de óleo 

Ou de doce goiabada 

Depois de esticar a lata 

A estrutura era montada 

 

Ficavam bem coloridos 

Toda criança gostava 

De brincar com aquele carro 

Com um barbante puxava 

Na pracinha ou na calçada 

O carrinho arrastava 

[...] 

Com retalhos de tecidos 

Se faziam as bonecas 

E com linha no cabelo 

Pra não ficarem carecas 

Só depois eram bordadas 

As carinhas de sapecas 

[...] 

Pra fazer pipa bem-feita 

Duas varas têm que ter 

Presas em forma de cruz 

Papel seda pra envolver 

Depois põe a rabiola 

E uma linha pra prender 

[...] 

Os brinquedos populares 

São simples de produzir 

Até hoje ainda são feitos 

Encontrados por aqui 

Invente já seu brinquedo 

Comece a se divertir. 

 

 

Ana Raquel Campos. Brinquedos populares. Recife: 

Folhetaria Campos de Versos, 2007. p. 1-8. 
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1) Copie a resposta correta em seu caderno. 
 

Os versos que você leu estão organizados em: 
 

a) Sete estrofes, cada uma com uma quantidade diferente de versos. 

b) Sete estrofes, com seis versos em cada uma. 

 

2) Releia a primeira estrofe e escreva as palavras que rimam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Releia as estrofes do texto “Brinquedos populares” e escreva as palavras que rimam em 
cada uma delas. 

 

4) O que é possível afirmar sobre a posição dos versos que rimam em cada estrofe? 

 

5) Na estrofe 2, aparece esta frase: “Usados antigamente”. Quais são os brinquedos 
citados na sequência do texto? 

 

6) Qual assunto inspirou a autora do poema? Leia as palavras e expressões do quadro, 

escreva-as nos espaços para formar a resposta e copie a frase completa em seu caderno 

 

 

 

 

Muitos ____________________ de antigamente – os brinquedos ___________________ -, eram 

feitos em ______________________. Artesanalmente, com objetos do _____________, como 

______________________ e de goiabada e _____________________. 

retalhos – populares – brinquedos 

casa – dia a dia – latas de óleo 

Todas as crianças gostam 

De um brinquedo ganhar 

Sozinha ou acompanhada 

De alguém pra poder brincar 

Brincando se desenvolvem 

Não veem o tempo passar. 
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7) Quais são as embalagens recicláveis citadas no poema? 

 

8) Leia os versos a seguir. 

 

 

 

 

 

O verso destacado indica que os brinquedos populares:  

Observação: copie a resposta correta em seu caderno. 

 

a) Só eram feitos antigamente. 

b) Continuam sendo fabricados. 

c) Foram fabricados uma única vez. 

 

9) Atualmente, muitos carrinhos de brinquedo têm controle remoto e baterias. Como eram 

os de antigamente? Copie os versos que indicam como se brincava com os carrinhos de 

antigamente. 

 

10) Há alguns anos, as crianças arrastavam seus carrinhos pela calçada. Hoje em dia é 

comum crianças brincarem nas calçadas e nas ruas? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os brinquedos populares 

[...] 

Até hoje ainda são feitos 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

PEGA-PEGA COM BALÃO 

 

Nossa atividade de hoje é simples, versátil e muito movimentada! Quem não gosta de 

brincar com bexigas? E, ao mesmo tempo em que brincamos, estamos desenvolvendo vários 

objetivos da Educação Física: atenção, coordenação motora, habilidade óculo manual, 

coordenação dinâmica geral, tomadas rápidas de decisões, noções de localização, 

alternância de direção, noções de equilíbrio e condicionamento físico.  

Então, vamos trabalhar e nos divertir com as bexigas? 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Material necessário para a  

próxima aula (segunda, 13/07): 

- 6 bolinhas pequenas (ping pong, perereca...) 

- 6 copos plásticos (sem ser transparente) 

 

 


