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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Recife e Olinda para crianças – Roteiro turístico 
 

→ Responda a questão abaixo em seu caderno de Produção de texto.  

Recife e Olinda para crianças 
 

Praias, museus e centros culturais para se divertir com os pequenos 
 

POR NATASHA PERIN/14/09/2012 

 

Maré baixa na Praia de Boa Viagem, em Recife 
 

      A capital de Pernambuco tem uma vida cultural intensa, com bons museus, centros 

culturais, parques, praias, arquitetura colonial inspiradora e uma mistura de ritmos do 

maracatu ao Manguebeat. A apenas 7 quilômetros de carro está Olinda, com suas famosas 

ladeiras que respiram arte e história. E por que não curtir a dupla Recife e Olinda com as 

crianças? Conheça as atrações imperdíveis nas duas cidades para se divertir com a família. 
 

      A atração: Instituto Ricardo Brennand 
 

      As crianças vão se sentir em um verdadeiro conto de fadas medieval ao entrar no 

imponente Castelo São João, no Instituto Ricardo Brennand. Estão expostas mais de três mil 

peças entre armaduras, espadas, lanças e escudos oriundos da Ásia, Europa, América 

e África. Do lado de fora, os pequenos podem correr e brincar em uma imensa área verde e 

visitar o jardim de esculturas, com uma obra assinada por Fernando Botero. 
 

      Passeio para toda a família 
 

      Acorde cedo e aproveite um belo dia de sol na melhor praia de Recife: Boa Viagem. 

Procure um lugar para esticar a canga e brincar com a criançada na altura do número 3 200, 

onde há um trecho largo e de areia fofa. O mar, de tons azul e verde, é um convite para se 

refrescar, principalmente na maré baixa, quando formam as piscinas naturais. Mas, atenção: 

http://viajeaqui.abril.com.br/estados/br-pernambuco
http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-pe-recife
http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-pe-olinda
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-pe-recife-atracao-instituto-ricardo-brennand
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-pe-recife-atracao-instituto-ricardo-brennand
http://viajeaqui.abril.com.br/continentes/asia
http://viajeaqui.abril.com.br/continentes/europa
http://viajeaqui.abril.com.br/continentes/africa
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-pe-recife-atracao-praia-boa-viagem
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jamais ultrapasse a barreira de recifes. Placas espalhadas por toda a orla alertam risco de 

ataque de tubarões. O calçadão dispõe de uma boa infraestrutura, com várias opções de 

quiosques, banheiros públicos e 9 quilômetros de ciclovia. 
 

      Comidinhas infalíveis 
 

      As receitas da cozinha nordestina, que contém ingredientes como carne de bode, 

buchada, paçoca e carne de sol, podem não agradar o paladar das crianças. Aposte em 

restaurantes que oferecem cardápios para os pequenos, além de bufês com boa variedade de 

alimentos saudáveis. [...] 
Guia 4 Rodas. São Paulo: Abril, 14 de set. 2 012. Disponível em: 

 http://viajeaqui.abril.com.br/materias/recife-e-olinda-para-crianças>.  

Acesso em: 30 dez. 2 015. 

 

 

• Fernando Botero: artista plástico colombiano que se consagrou pintando e esculpindo 

personagens corpulentos. 
 

• Manguebeat: Movimento cultual surgido no Recife que mistura ritmos regionais como o 

maracatu ao rock, hip-hop, funk rock e música eletrônica. Tem como principais críticas a 

desigualdade no mangue (região muito pobre da cidade). 
 

• Maracatu: ritmo (de música e dança) tradicional do Nordeste brasileiro, trazido por africanos 

escravizados, mais presente em Recife e em Olinda (Pernambuco). 
 

• Oriundos: originário; que vêm ou provêm de; procedentes, naturais (de algum lugar). 
 

• Orla: margem, beira, bordo; litoral; faixa de praia; calçadão (da praia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viajeaqui.abril.com.br/materias/recife-e-olinda-para-crian�as
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Por dentro do texto 

 

1) O texto traz informações sobre quais cidades? 

 

2) Em qual estado e em qual região ficam essas cidades? 

 

3) A qual público é dirigido o roteiro? Escreva um trecho que justifique a sua resposta. 

 

4) Releia o trecho: 
 

“A capital de Pernambuco tem uma vida cultural intensa [...]” 

 

• Que atrações fazem parte da vida cultural de uma cidade? 

 

5) Quais atrações culturais são citadas no texto? 

 

6) Que atividades culturais são oferecidas na cidade onde você mora? 

 

7) Releia: 
 

“Conheça as atrações imperdíveis nas duas cidades [...]” 

 

• Agora, responda: uma atração imperdível é aquela: 
 

(   ) que não se pode perder.          (   ) que não se pode entender. 

(   ) que não se pode ver.               (   ) que não se pode deixar de conhecer. 

(   ) que não se pode esquecer. 

 

8) O roteiro dá duas dicas de passeios para fazer com a família. Quais são elas? 

 

9) O texto alerta sobre um perigo que os turistas podem correr ao visitar a praia de Boa 

Viagem. Que perigo é esse? 

 

10) Qual é a recomendação, feita no texto, quanto à alimentação das crianças? Você acha 

essa recomendação importante? Por quê?  
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ENGLISH CLASS 

 

HALLOWEEN DIY 

Teacher  Fernando e Professora Roberta 

  

 Dear Students, 

 

 Como vocês já sabem, nesse mês de outubro, comemoramos o Halloween. Já 

conhecemos a história desta data festiva, as cores e os símbolos.  

 Para darmos início às comemorações dessa festa que tanto adoramos, preparamos uma 

oficina de Inglês e Artes. A Tia Roberta, professora de Artes, estará presente em nossa aula 

para nos ensinar a fazer uma linda “Spider’s web” (teia da aranha).   

 Essa atividade acontecerá no dia 27/10/2020, terça-feira, no horário da aula de inglês. 

E, para construirmos a “Spider’s web”, será necessário que vocês estejam com os materiais 

abaixo no momento da aula on-line de inglês: 

 

Materiais necessários para a confecção da “Spider’s web” – 27/10 (terça) 

 

 

☻1 Folha de papel branca (pode ser rascunho)  

☻Tesoura 

☻Lápis grafite e lápis de cor 

 

 

 

 

 

 

 


