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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA 3 
 
Prática de Linguagem: Leitura/escrita (autônoma e compartilhada); Análise sintática. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Estrutura composicional do texto. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Você sabe o que são quadrinhas?  

 

Quadrinhas também são conhecidas como poesias populares. As quadrinhas fazem parte 

da cultura do nosso país e são poemas simples, criados pelo povo. Uma das características é a 

presença de rimas e a quantidade de versos que possuem. 

 

1- Leia algumas quadrinhas e descubra quantos versos elas possuem: 

 

Andorinha no coqueiro, 

Sabiá na beira-mar, 

Andorinha vai e volta, 

Meu amor não quer voltar. 
_____________________________ 

Palavras fora da boca, 

É pedra fora da mão, 

Tu tens me dito palavras 

De cortar-me o coração. 
_____________________________ 

Chove chuva miudinha, 

Na copa do meu chapéu 

Antes um bom chuvisquinho 

Do que castigo do céu.        Imagem: Pixabay.com 
_____________________________ 

Eu coloquei meu nome 

No teu relógio, querida. 

Faça agora o que quiser 

Das horas da minha vida. 
_____________________________ 
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Se vires a tarde triste, 

E o ar a querer chover, 

Saiba que são os meus olhos, 

Que choram por não te ver. 
_____________________________ 

Fonte: https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/quadrinhas_populares.htm 

 

Cada linha das quadrinhas ou poemas é chamada verso. 
Descobriu? Quantos versos as quadrinhas possuem?  

  

 

2- Assinale a alternativa correta sobre as quadrinhas: 

 

(A) Transmitem uma informação. 

(B) Expressam sentimentos. 

(C) Narram uma história. 

 

3- Em cada quadrinha, encontramos dois versos com rimas. Observe: 

 

Andorinha no coqueiro, 

Sabiá na beira-mar, 
Andorinha vai e volta, 

Meu amor não quer voltar. 
 

Na página anterior, pinte as rimas nas outras quadrinhas. 

 

4- Se você tivesse que escolher uma dessas quadrinhas para expressar um sentimento seu no 

dia de hoje, qual seria? Transcreva essa quadrinha nas linhas abaixo, respeitando a 

pontuação. 

  

  

  

  

  


