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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura / escrita (autônoma). 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura e Produção escrita.  

 

1- Leia o poema: 

 
OU ISTO, OU AQUILO! 

 

 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 

ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo em dois lugares! 

 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo. 

Mas não consegui entender ainda 

qual é o melhor: se é isto ou aquilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cecília Meireles, Ou Isto ou Aquilo. Editora GLOBAL, 7ª Edição, 2012. 

 

Você também pode acessar o poema, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=a3-p1KntVOU 
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1- Quem é o autor do poema? 

 
 

2- Faça uma pesquisa sobre o autor do poema e escreva em seu caderno algo que te chamou 

a atenção sobre a autora. 

 
 

3- O que você entendeu do poema? 

 
 

4- Pense em 4 situações que não podem acontecer ao mesmo tempo. Em seguida, escreva 

em seu caderno, conforme a tabela abaixo: 

OU ISTO OU AQUILO 

  

  

  

  

 
 

5- Leia o poema. 

Na tarde fria de julho, 

voa o cheiro, o barulho 

do café descendo quente, 

pelo bule reluzente... 

E me pergunto já em prosa: 

- Existe coisa mais gostosa? 

Fábio Seguxi 

 
 

6- O que você entendeu do poema? 

 
 

7- Acesse o link para ler o poema de outra forma: 

https://www.youtube.com/watch?v=X1uxb7dD8AM 

 
 

8- Que objeto se formou ao final do vídeo?  

https://www.youtube.com/watch?v=X1uxb7dD8AM

