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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma); Análise linguística. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Ortografia. 

 

1- Leia o poema abaixo e complete-o com as palavras do quadro: 

 

O palhaço Paçoca 

Wenidarc Cintra 

 
Eu conheço um     

Seu nome é    . 

Ele é um bom     

E mora na     . 

 

Toda terça vai à cidade 

Trabalhar na    . 

Faz mágicas,    ,  

Tudo de     . 

 

Não tira o chapéu da    

Usa calça larga e   . 

Alegra muitas pessoas, 

Ama a     ! 

 

palhaço Paçoca graça cabeça palhaçada 

roça praça moço criançada engraçada 

 

2- Você já viu um palhaço bem de perto? Leia um trecho de uma entrevista, concedida para a 

Revista Crescer, com um palhaço brasileiro muito famoso, o Picolino: 

 

 

 

 

 

 

 

O palhaço Picolino (Foto: Divulgação) 

CRESCER: O que é ser palhaço? 

PICOLINO: Eu sempre recito um poema que pode responder bem à sua pergunta: "Ser 

palhaço, é saber disfarçar a própria dor. É saber esconder que também é sofredor, porque se o 

palhaço está sofrendo, ninguém deve perceber, pois o palhaço nem tem o direito de sofrer". 
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CRESCER: Qual é a importância do palhaço para o circo? 

PICOLINO: Ele é o personagem principal. Podem existir muitos outros artistas, mas se não 

tiver um palhaço, o circo não serve. Ele é a alma do circo. E quando dizem que a nossa alegria é 

ver o circo pegar fogo, é de verdade - só que no bom sentido...O palhaço sempre quer ver a plateia 

animada. 

CRESCER: Tudo no circo é muito lúdico para a criança. Mas o palhaço parece ser 

ainda mais encantador. Por quê? 

PICOLINO: O palhaço é bonito, colorido, engraçado e gentil com a criança. E, ao contrário 

de muitos adultos, que não gostam de brincar, o palhaço gosta e se diverte com isso. 

CRESCER: A relação do palhaço com a plateia mudou ao longo do tempo? 

PICOLINO: O circo está sempre mudando, o palhaço também. Antigamente, o palhaço 

ficava só no picadeiro e não envolvia a plateia nas brincadeiras. Hoje, ele se comunica muito com 

o público, chama as pessoas para brincar no picadeiro e vai até elas na plateia. 

CRESCER: Qual é a palhaçada de que as crianças mais gostam? 

PICOLINO: Ah, isso é difícil dizer. Todo mundo gosta quando o palhaço cai. Eu fazia isso 

de propósito, para divertir as pessoas. Só que às vezes eu errava mesmo, e acabava me 

machucando. Mas valeu a pena! 

CRESCER: E afinal, qual é o segredo para viver tantos anos e tão bem? 

PICOLINO: Ser feliz! A felicidade me ajuda a viver bem. Tudo o que fiz, se tivesse que fazer 

de novo, faria com toda alegria e boa vontade! A vida de circo é maravilhosa. 
 

Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Curiosidades/noticia/2018/12/o-palhaco-e-alma-do-circo-diz-picolino.html Acesso 

em 12/08/2020. 

3- O palhaço Picolino responde à pergunta sobre o que é ser palhaço com um poema. Copie 

este poema escrevendo um verso em cada linha. Dica: observe as vírgulas para saber 

quando mudar de linha! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- Você concorda com o Picolino quando ele diz que palhaço é a “alma do circo”? Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

https://revistacrescer.globo.com/Curiosidades/noticia/2018/12/o-palhaco-e-alma-do-circo-diz-picolino.html?GLBID=1e6a2d1429e7ac71efcd55ffcfdce0781514f67784c626b4a444776744237787159725670783576446d4d7a6d73464a766d563663416c5a376a61786c656a56724961534c71323265506973564532454d69776365716c504c33757936385057596a35746850513d3d3a303a756c6b336f633278337373753579366a67306871


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

5- Para Picolino, a palhaçada que as crianças mais gostam é quando eles caem no chão. E 

para você, qual é a palhaçada mais engraçada? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Releia esse trecho da entrevista: 

CRESCER: E afinal, qual é o segredo para viver tantos anos e tão bem? 

PICOLINO: Ser feliz! A felicidade me ajuda a viver bem. Tudo o que fiz, se tivesse que fazer 

de novo, faria com toda alegria e boa vontade! A vida de circo é maravilhosa. 
 

6- Pergunte aos seus familiares qual é o segredo para se viver bastante e bem. Registre as 

respostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7- Qual pergunta você gostaria de fazer para um palhaço? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Se possível, assista ao vídeo com algumas palhaçadas e divirta-se, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo Acesso em 12/08/2020. Que tal se 

fantasiar e brincar de fazer palhaçadas em casa? Convide seus familiares e apresente um 

número bem divertido! 

 

 

 

 

      

       Fonte: pixabay.com 

https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo

