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um material com a identidade da rede

Este caderno foi

Prezado aluno,

construído a várias mãos
e tem como fios os
sonhos dos educadores
do município
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É com imensa alegria e satisfação
que a Secretaria Municipal da Educação
compartilha com a comunidade educativa
os Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e de Matemática do Programa
Nossa Rede – Ensino Fundamental I. Este
material foi construído a várias mãos, na
certeza de que nossos estudantes podem
ler o mundo para escrever a vida. Ele tem
como fios e tramas os sonhos, as utopias
e o trabalho dos educadores de Salvador
para reinventar a escola como espaço de
aprendizagem para todos. A publicação
de Diretrizes Curriculares Municipais e de
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materiais pedagógicos, a realização da
formação continuada de educadores e
a avaliação escolar compõem o escopo
desse programa. Tudo isso para transformar nossa realidade educacional e garantir os direitos de aprendizagem de cada
um dos estudantes da nossa rede.
No conjunto, são 40 cadernos pedagógicos destinados aos estudantes do
1º ao 5º ano – 20 de Língua Portuguesa
e 20 de Matemática – e 40 volumes para
os professores. Essa produção realizou-se com a escuta das vozes dos educadores, por meio de Grupos de Trabalho
e da plataforma virtual, e considerou a
identidade e a autonomia da rede mu-

Fotos: Guilherme Cortizo Bellintani, Cipó - Comunicação Interativa e Manuela Cavadas

nicipal como protagonistas do projeto
político-pedagógico. Esse protagonismo
revelou-se no investimento ético, cognitivo e afetivo de professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, que assumiram a responsabilidade
de produzir, em regime colaborativo,
esse material. Destacam-se, nesse sentido, três características dos cadernos:
a adequação pedagógica e didática às
identidades educacionais e culturais de
Salvador, a atenção às demandas de
aprendizagem dos estudantes e a inovação pedagógica com referências da
legislação e das pesquisas didáticas.
Fazer a formação continuada e disponibilizar materiais pedagógicos contextualizados nos ritmos, nas cores, nos
sabores, nos saberes e nas rubricas
culturais da nossa cidade é um caminho
para que as transformações assinaladas
nas metas para a educação municipal se
concretizem nos projetos educativos de
cada escola. A urdidura de tais projetos
se dá, sobremaneira, nas conexões que
aproximam os profissionais e os interligam em nome de aprimorar a educação
pública. Está em nossas mãos a tecedura de cenários pedagógicos, em rede,
comprometidos com a aprendizagem
dos estudantes.
Desejamos a todos um excelente ciclo pedagógico!

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas
cores, nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação
1º BIMESTRE
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parceria

Manuela Cavadas

realizando um sonho possível

Transformar a educação
de Salvador é o ideal
de todos os educadores
que aqui atuam
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Fazer com que todas as crianças
tenham uma educação pública de qualidade. Esse é o sonho – e também a
missão – do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), organização sem
fins lucrativos que iniciou sua atuação
em 2001, no interior da Bahia, formando professores. Logo percebemos que
uma escola não muda somente com a
atuação docente e partimos para a formação de coordenadores pedagógicos,
diretores escolares e equipes técnicas
das secretarias de Educação. Assim,
o Icep foi se tornando uma instituição
de referência no trabalho em redes
colaborativas – conceito de formação
profissional que envolve todo o conjunto de atores da educação, aí incluídos
pais, estudantes e representantes da
sociedade civil –, na busca das transformações desejadas para a melhoria do
ensino nos territórios em que atuamos.
Recebemos, no ano de 2015, o con-
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vite para nos tornarmos parceiros da
Secretaria Municipal da Educação de
Salvador (SMED) nas tarefas de: revisão
das Diretrizes Curriculares dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I (do 1º ao
5º ano); produção dos Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e de Matemática para estudantes e professores
desse segmento; e formação continuada de educadores dessa mesma etapa.
Não havia a possibilidade de rejeitar
um convite dessa magnitude. Afinal, ajudar a transformar a educação da capital
do nosso estado é mais do que uma
honra: é o ideal de todos os educadores que aqui atuam. Além disso, tivemos
total apoio da SMED para que, nesse
projeto, fosse mantida nossa metodologia de trabalho colaborativo em rede,
promovendo a formação continuada de
educadores aliada à mobilização social.
Para criar os cadernos pedagógicos
que agora você tem em mãos, ocorre-

Fotos: Manuela Cavadas

ram dezenas de encontros, em várias
instâncias. No primeiro foi realizada uma
consulta pública para saber se os educadores de Salvador aceitavam participar
da construção coletiva e ser coautores
dos materiais pedagógicos. A adesão
foi imediata. O entusiasmo contagiou a
todos. Foram criados diversos grupos:
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI),
reunindo a equipe técnica da SMED e
das Coordenações Regionais e as coordenadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs),
formados pelos gestores escolares,
coordenadores pedagógicos e docentes
das dez regionais de Salvador (Cidade
Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro, Orla,
Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Subúrbio
II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs),
com os professores de cada unidade escolhendo atividades de sucesso para que
fossem incorporadas ao material.
• Grupo de Gestão e Avaliação, formado
por representantes da SMED e educadores convidados.
Temos certeza de que toda essa mobilização e empolgação estão impressas nas páginas desses cadernos e que
elas contagiarão cada professor e cada
aluno desta rede, desta Nossa Rede!
Aproveitem este material, do qual tanto nos orgulhamos!
Boa aula a todos!

Dos grupos de trabalho à sala de aula, a construção
dos cadernos aliou formação a mobilização

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep
1º BIMESTRE
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como é o seu caderno

TEXTOS PARA LER E ESPAÇO PARA ESCREVER
Olá!
Ano novo, material novo! Este aqui é o primeiro Caderno de Língua Portuguesa de 2016! São quatro no
total. Com eles, você vai ler histórias muito legais, escrever sozinho ou, junto com seus colegas, apreciar
ilustrações bem bonitas criadas por artistas plásticos
da Bahia especialmente para você e até desenhar de
acordo com a sua inspiração!
Os cadernos trazem atividades com desafios bem
interessantes. Assim, poderá ler e escrever para se
comunicar cada vez melhor com diferentes pessoas e
nas mais diversas situações.
As atividades apresentadas neste caderno podem
ser realizadas de várias maneiras. Na maioria das vezes, você vai trabalhar em dupla com um colega para
que os dois pensem e discutam antes de decidir qual

é a melhor resposta para os desafios propostos. A
classe também pode realizar coletivamente atividades de leitura, escrita e outras propostas.
Em algumas ocasiões, será preciso ler ou escrever sozinho. Mas não se preocupe com isso! Você
vai receber as orientações sobre como trabalhar. Se
quiser antecipar, preste atenção na figura localizada
ao lado das atividades, como as que estão logo abaixo. Por exemplo: se aparecer a mãozinha com os
dois dedos em forma de V, é para fazer com o colega. Essa organização permanece até aparecer outro
ícone, que pode ser o que tem os balõezinhos iguais
aos das tirinhas de quadrinhos – sinal de que é hora
de discutir o assunto entre todos. Se o desenho for o
do livro, é só se preparar para a leitura do professor.
Veja o que significa cada ícone e bom estudo!

para fazer
individualmente

para fazer
em dupla

para fazer
Em grupo

para fazer
em casa

roda de
conversa

roda
de leitura

leitura pelo
professor

para discutir
entre todos
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JOGO DOS RESTOS

a áfrica está aqui

FLÁVIA BOMFIM
1º BIMESTRE
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a áfrica está aqui
1 A Nesta sequência didática, você lerá textos sobre a África e a influência da cul-

Peeter Viisimaa/iStockphoto

tura africana no Brasil, com o objetivo de produzir um verbete para a montagem de um
mural. Comece observando as imagens abaixo. Em seguida, discuta com os colegas:

Mercado em

masterovoy/iStockphoto

Abomey-Calavi, no Benin

Vista de Casablanca,

Vinicius Ramalh Tupinamba/iStockphoto

no Marrocos

Farol da Barra,
em Salvador

• O que o título A África está aqui lhe sugere sobre o tema que vamos estudar?
• O que você já sabe sobre esse assunto?
• O que é a África? Onde fica?
• Com base nas imagens acima, como você imagina que é esse lugar?

12
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A ÁFRICA ESTÁ AQUI

1 B Para começar, converse com os colegas sobre os dois mapas abaixo:

1 C Agora você vai ouvir a leitura de um texto sobre a África.
ÁFRICA E BRASIL
A África é um grande continente, com uma superfície de 30,27 milhões de quilômetros quadrados e diversos povos, com culturas diferentes. Tem 56 países e uma
população total de cerca de 820 milhões de habitantes.
Na época da colonização, os homens e as mulheres que vieram para o Brasil
(e aqui foram escravizados) trouxeram um pouco da multiplicidade cultural da África. Como diz Regina Claro, em seu texto O trançado das histórias, “na verdade
não existe uma única África: são Áfricas. Com uma grande diversidade geográfica:
montanhas, planícies, picos nevados, desertos, florestas tropicais, grandes rios e
lagos. Com uma imensa variedade de povos, línguas, religiões e culturas”.
Uma das grandes características da cultura africana é a oralidade. É por meio das
histórias contadas de geração em geração que as tradições e os costumes dos antepassados chegam aos mais novos. A transmissão oral não se restringe aos mitos e
contos, envolve também todo tipo de conhecimento das diferentes áreas. Em muitos
países, são os mais velhos os responsáveis por essa transmissão de conhecimentos.
Por isso, eles ocupam um lugar especial na sociedade e são muito respeitados.
A cultura brasileira, especialmente a da Bahia, se assemelha à africana em muitos
aspectos: na música (reggae, axé, samba, maracatu, uso de instrumentos de percussão), na dança (samba de roda, dança afro, capoeira), nas roupas das baianas,
nas cores dos tecidos, na arte, nas festas populares e na tradição oral (contos, mitos e lendas). E também na comida. Uma das heranças do povo Yorubá é o acarajé,
palavra que na língua yorubá significa bolo de comer, pois acará é bolo e jé é comer.
Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a Região Nordeste é a que tem mais negros, principalmente na Bahia, onde
2,4 milhões de pessoas (17,1% da população) se autodeclaram negros. Com tantas
semelhanças culturais, podemos dizer que “a África está aqui”.
1º BIMESTRE
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2 A Antes de iniciar a próxima leitura, com base apenas no título, responda:

Robert_Ford/iStockphoto

vilant/iStockphoto

• Você já ouviu falar nessa árvore?
• Sabe onde ela se originou?
• Já ouviu falar se essa árvore existe no Brasil? E em Salvador?
• Depois, observe somente as imagens e comente suas impressões sobre a árvore.

Baobás no Senegal: à direita, uma pessoa parece uma formiga Mukua, a fruta do baobá: miolo seco e nutritivo

Acompanhe a leitura do texto Baobá: uma árvore muito especial e, com um lápis
colorido ou caneta, faça anotações e destaque as informações solicitadas.
BAOBÁ: UMA ÁRVORE MUITO ESPECIAL
O baobá, ou embondeiro, é considerado sagrado pelos africanos. Conhecido como
árvore da vida, seu nome científico é Adansonia digitata, em homenagem ao cientista
naturalista Michel Adanson (1727-1806), que a catalogou em 1750. É uma das plantas
mais antigas da Terra e produz frutos enormes, com uma polpa parecida com a da
jaca. Sua flor nasce de cabeça para baixo.
Famoso pelo tamanho do tronco, que é oco e resistente ao fogo, chega a medir
mais de 20 metros de diâmetro e é capaz de armazenar 120 mil litros de água. Com
um tronco tão grande, o baobá consegue abrigar pessoas, e seu interior já serviu de
santuário, cadeia e bar. Na África do Sul, há um “baobar” com 47 metros de circunferência e 22 metros de altura.
Tudo no baobá pode ser aproveitado. A casca é usada na fabricação de tecidos e
corda. As folhas têm propriedades medicinais e são ótimas como condimento. Seu fruto
(a mukua) é semelhante a grandes cocos verdes com sementes em seu interior. Esse
miolo é seco e coberto com uma espécie de pó de sabor agridoce e altamente nutritivo
(tem cinco vezes mais potássio que a banana, três vezes mais cálcio que o leite, seis
vezes mais vitamina C que a laranja). Das sementes, é possível extrair um óleo benéfico
para a pele, rico em vitaminas A e F, além de ômega 3, 6 e 9. As folhas, por sua vez, são
ricas em betacaroteno, que é transformado pelo organismo em vitamina A, e um pó obtido delas é usado para tratar asma, diarreia, catapora, sarampo, anemia e reumatismo.
O baobá consegue ser generoso até depois de morrer: cai sobre si mesmo, de forma repentina, deixando um tipo de fibra que permite fazer cordas, fios de instrumentos
musicais, cestos e tecidos. Um baobá pode viver até 6 mil anos e sua semente demora
dez anos para germinar. Segundo os pesquisadores Georges Gneka e Heloisa Pires, só
uma manada de elefantes consegue arrancar essa árvore para então devorá-la.
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Fotos: Manuela Cavadas

A ÁFRICA ESTÁ AQUI

O baobá da Escola Municipal Carlos Murion, em Salvador: muitos anos até ficar adulto
É hora de ler outros textos e descobrir um pouco mais sobre o baobá. Junto com
um colega, leia o texto e as duas curiosidades a seguir para poder trocar ideias
com a turma toda.

BAOBÁS EM SALVADOR
Salvador também tem seus baobás. Na Escola Municipal Carlos Murion,
localizada no bairro de Pituaçu, a árvore enfeita o pátio e encanta alunos,
professores e visitantes. Apesar de ser ainda muito jovem, ela já tem um porte
considerável, com o característico tronco que se assemelha a um barril.
Desde fevereiro de 2005, como parte do projeto (Im)Plantando a Morada
dos Ancestrais Afro-Brasileiros, a prefeitura e a Secretaria Municipal da Reparação (Semur) vêm plantando mudas de baobá na cidade.
Pelo menos duas dessas mudas foram colocadas no Parque São Bartolomeu, em Pirajá, local importante para a população soteropolitana e palco de
peregrinações e oferendas aos orixás – mas elas ainda são pequenas, já que
um baobá leva dezenas de anos até ficar adulto. O plantio foi feito por um
sacerdote (ojé) do culto egungun, dentro dos rituais do candomblé.

curiosidade

Os baobás chegaram ao Brasil trazidos por sacerdotes africanos e foram plantados em locais específicos para o culto das religiões africanas. Os praticantes
de candomblé, por exemplo, o consideram uma árvore sagrada, que nunca deve
ser cortada ou arrancada. É possível encontrar baobás em Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
O exemplar que pode ser visto na Vila de Nossa Senhora do Ó, em Pernambuco,
tem 350 anos de idade e seu tronco tem mais de 15 metros de diâmetro.

1º BIMESTRE
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curiosidade

Aqui no Brasil existem alguns baobás e um deles pode ter sido fonte de inspiração para o autor do livro O pequeno príncipe. O aviador francês Saint-Exupéry
(1900-1944) veio ao Brasil quando estava produzindo o livro e há quem afirme
que o baobá da Praça da República, no Recife, o influenciou para criar a história.

Você acabou de ler textos com muitos dados sobre o baobá. Como podemos saber
ainda mais a respeito dessa árvore? Converse com seus colegas e o professor para
descobrir outras formas de obter informação acerca de qualquer tema.
Agora que você já sabe muitas coisas sobre o baobá, responda:
• Os africanos chamam o baobá de árvore da vida. Por quê?

• Quais informações do texto você achou mais interessantes? Justifique.

• Retire dos textos as informações solicitadas.

Nomes que a árvore recebe

Lugares onde pode ser encontrada
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A ÁFRICA ESTÁ AQUI

2 B Você conhece alguma outra árvore importante na sua cidade ou estado?
Como ela é? Qual a importância dela para a vida das pessoas?

O verbete de curiosidade traz informações sobre temas variados. Leia a curiosidade abaixo com um colega e, em seguida, responda às questões.
VOCÊ SABIA QUE...
...O dendê foi trazido para o Brasil pelos africanos no século XVI?
Quando vieram para o Brasil no século XVI, os africanos conseguiram trazer um pouquinho de sua terra natal: a religiosidade, a culinária, a música e a dança, entre outras
tradições que foram se consolidando por aqui ao longo dos anos. Muito presente na
culinária baiana, o dendê é uma dessas heranças culturais. No século XIX, a palmeira já
era amplamente cultivada para a produção do óleo de dendê: tempero consagrado da
nascente e miscigenada cozinha brasileira.
Adaptado do site Um pé de quê? (http://goo.gl/qKvyxe), acesso em 19/12/2015

Agora responda:
• Para você, o que é uma herança cultural?

• Que outras heranças você acha que recebemos dos povos africanos? Há algum
em sua família? Dê um exemplo.

1º BIMESTRE
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• Considerando o que você estudou até o momento, converse com seus colegas:
qual a importância do povo africano para a cultura brasileira?

2 C Agora você vai reler no texto Baobá: uma árvore muito especial o trecho que

fala sobre as utilidades do baobá, para selecionar algumas informações importantes e completar o roteiro de leitura.

benefícios
Para a proteção do homem

Para a saúde humana
Frutos

Sementes

Folhas

utilidade após a morte do baobá

18
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Casca

A ÁFRICA ESTÁ AQUI

3 A Será que todo verbete é igual? É hora de aprender mais sobre verbetes para

verbete de enciclopédia
KISANJI
O kisanji ou quissange é um instrumento musical angolano, mais
precisamente um lamelofone, sendo classificado nos idiofones.

Paola Gentile

produzir um mural coletivo do 5º ano. Primeiro, leia o verbete de enciclopédia (abaixo) e, depois, o de dicionário (na página 20).

Descrição
É construído sobre uma tábua harmônica com poucos centímetros de espessura, de
forma retangular, onde se fixa uma série de lamelas que podem ser de bambu ou metal,
cada uma com um tamanho diferente produzindo notas distintas, presas a um cavalete
metálico. Por cima do cavalete, é colocado um travessão, no sentido transversal, apertado por ganchos. As lamelas, regra geral, são espatuladas ligeiramente levantadas
dos lados. A sua construção varia consoante a região e a etnia, podendo ou não usar
caixa de ressonância, e as escalas também variam consoante o número de lamelas.
Estão identificadas pelo menos cinco variantes de kisanji, podendo ir das sete às vinte
e duas palhetas[1]. O mais disseminado é constituído por uma série de nove lâminas
ficando a lâmina maior ao centro e com quatro lâminas de cada lado que vão reduzindo
de tamanho do centro para as pontas. O instrumento é agarrado com as duas mãos e
tocado beliscando as lamelas com o polegar de cada uma. Alguns grandes tocadores
chegam a utilizar os indicadores. Também é chamado mbwetete, quando é feito à base
de bambu[2]. É um instrumento de som fluido, muito utilizado durante caminhadas longas ou como fundo musical quando um mais velho conta histórias à volta da fogueira.
Origem
O kisanji é oriundo de Angola, onde em algumas regiões é conhecido pelo nome de
tyitanzi[3]. Existem variantes do instrumento em outras regiões da África, erradamente
confundidas com o kisanji, já que são diferentes na sua estrutura e construção. Em Moçambique, o instrumento similar tem o nome de mbira, sendo construído por cima de
uma tábua dura e com uma série de 15 lamelas na parte superior e uma série inferior
com sete. Tradicionalmente, para amplificar o som, é colocado dentro de uma cabaça[4]. No Congo e na região da África Central, existe o sansa, que tem a particularidade
de ter apenas sete lamelas colocadas em uma caixa de ressonância[5]. Noutras localidades, são feitos com mais ou menos lamelas, com caixas de ressonância fazendo
parte do instrumento, ou apenas adicionadas, sendo utilizadas muitas vezes cabaças
para o efeito, e ganham nomes como kalimba ou karimba (Uganda), mangambeu (Camarões), kondi (Serra Leoa), likembe, budongo, mbila, mbira (Zimbábue), entre outros.
Ligações externas
• Excerto sonoro, Africa in musica (em italiano)
Referências
1. REDINHA, José. (Kisanji) Instrumentos musicais de Angola: sua construção e descrição (em português). Instituto de antropologia ed. Coimbra: Universidade de Coimbra,
1984. Página visitada em 5 de maio de 2010.
2. ANGOP. Museu de Antropologia acolhe amostra de instrumentos musicais (em portu1º BIMESTRE
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guês) 8 de janeiro de 2007. Visitado em 5 de maio de 2010.
3. National Music Museum da Universidade da Dacota do Sul. Plucked Lamellaphone
(Tyitanzi), Angola, West Africa, early 20th Century (em inglês). Visitado em 5 de maio
de 2010.
4. Nuno Cristo. Mbira dza Vadzimu (em português). Visitado em 5 de maio de 2010.
5. National Music Museum da Universidade da Dacota do Sul. Plucked Lamellaphone
(Sansa), Loango people, Zaire, ca. 1900 (em inglês). Visitado em 5 de maio de 2010.
Extraído da Wikipédia (www.wikipedia.org), acesso em 5/12/2015

verbete de dicionário
TRANÇA substantivo feminino
1 punhado de fios de linho, seda etc., ou de cabelos, divididos em três ou mais
partes e entrelaçados
2 ant. mecha de corda para atear fogo às peças de artilharia
3 qualquer objeto que se assemelhe a uma trança (acp. 1)
4 pão doce, largo e longo, feito em formato de trança
5 galão com que se guarnece bordados ou vestidos
6 B no crochê, sequência de alças que se formam com o fio passado na agulha sem
executar o ponto; trancinha
7 B infrm. trama engendrada em segredo para realizar um mau desígnio, uma
conspiração; intriga, enredo
8 etn B divertimento ligado aos reisados do Natal e Ano-Novo, em que os participantes dançam ao redor de uma vara vertical, em cujo topo estão presas longas fitas
multicolores, ao mesmo tempo em que, segurando a ponta livre das mesmas, vão
trançando-as em volta da vara
9 PE infrm. briga que envolve muitas pessoas; conflito, motim, rolo
Extraído do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (houaiss.uol.com.br), acesso em 5/12/2015

Agora responda:
• Que semelhanças há entre os verbetes?

• Que diferenças há entre os verbetes?
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• Por que o verbete de dicionário é numerado?

• Os verbetes são lidos da mesma maneira?

• Complete o quadro indicando, com um X, as características dos verbetes. Atenção: eles têm mais de uma característica, que pode se repetir nos dois:
Características do gênero

Verbete de
dicionário

Verbete de
enciclopédia

O texto apresenta uma parte inicial que
funciona como chamada para a leitura,
denominada cabeça ou entrada.
O corpo do texto geralmente traz
uma informação sobre o significado de
uma palavra, contendo a sua classificação
e várias definições, que podem ser
numeradas por ordem de relevância.
O corpo do texto apresenta informações
de maneira objetiva, clara e mais ampliada,
podendo ter subtítulos que explicam de forma
mais específica o assunto – além de ilustrações.
Os subtítulos contribuem para
o aprofundamento do tema e a ampliação
das informações ao leitor.
O verbete apresenta siglas e definições
sobre a classificação gramatical da palavra,
podendo incluir a divisão silábica.

1º BIMESTRE
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interessante.

verbete de enciclopédia
GUEPARDO
O guepardo, também conhecido como chita, é o animal terrestre mais veloz da
Terra. Esse integrante com pintas da família do gato pode chegar, numa corrida
curta, a uma velocidade de mais de 112 quilômetros por hora. O nome científico do
guepardo é Acinonyx jubatus.
Onde vivem os guepardos
Guepardos selvagens vivem em várias regiões da África central, oriental e meridional. Um pequeno número de guepardos selvagens vive no Irã, na Ásia; a maior
parte, porém, prefere espaços abertos, desérticos ou pradarias.
Características físicas
Pequenas manchas pretas cobrem a maior parte do pelo amarelo-claro dos guepardos. A barriga é branca e o rabo tem anéis escuros. Linhas pretas correm dos
olhos para o canto da boca.
O guepardo costuma medir cerca de 2 metros de comprimento, da cabeça à
ponta do rabo. Ele é um mamífero delgado e esguio que pesa entre 34 e 54 quilos.
Os machos costumam ser maiores que as fêmeas.
O corpo do guepardo é projetado para a velocidade. Suas pernas longas permitem que dê grandes passadas. As patas fortes e as unhas afiadas ajudam-no a
agarrar-se ao solo. (O guepardo é a única espécie de felino que não pode retrair
totalmente as unhas afiadas.)
Comportamento
Os guepardos vivem sozinhos ou em pequenos grupos. Eles caçam pequenos animais, preferencialmente durante o dia. Depois de mover-se furtivamente em torno de
um animal, o guepardo parte para uma rápida perseguição por algumas poucas centenas de metros – mas só consegue manter essa caçada por um curto período porque
fica exausto. Quando pega sua presa, o guepardo a derruba e a corta com os dentes.
Ciclo de vida
Cerca de três meses depois de acasalar, a fêmea do guepardo dá à luz de dois
a oito filhotes. Os filhotes de guepardo permanecem com a mãe por mais de um
ano enquanto aprendem a caçar. Alguns guepardos, nos zoológicos, conseguiram
chegar aos 19 anos, mas a maioria não vive tanto.
Os guepardos e os seres humanos
Os antigos egípcios e alguns monarcas da Índia e da Europa domesticavam
guepardos para utilizá-los na caça. Outros povos caçavam guepardos por causa
de sua pele; isso causou sua extinção na Índia e em muitos outros lugares. Hoje,
os guepardos estão entre as espécies ameaçadas de extinção. Os seres humanos
ocuparam grande parte de seu habitat.
Extraído da Encyclopædia Britannica, Inc. (escola.britannica.com.br), acesso em 5/12/2015
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3 B Ouça o texto que será lido: um verbete de enciclopédia sobre um animal muito

A ÁFRICA ESTÁ AQUI

As questões a seguir devem ser respondidas junto com um colega:
• Qual a finalidade desse texto?

• Sobre o que trata o verbete?

• Volte ao texto e enumere as informações sobre o guepardo. O que foi possível
aprender sobre o animal?

• Como o verbete está organizado?

• Em geral, qual é o tempo verbal em que são apresentadas as informações nos
verbetes estudados?
( ) Passado		
( ) Presente		
( ) Futuro
• Para encontrar informações sobre como é o guepardo, a qual subtítulo o leitor
deve recorrer?

1º BIMESTRE
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Ouça o que seus colegas anotaram e conte o que sua dupla observou. Anote a
seguir as informações que serão escritas no quadro sobre os verbetes.

3 C Você já ouviu falar de Solano Trindade? E de Zeferina de Salvador?

Ouça a leitura dos verbetes e conheça mais sobre essas duas personalidades.

verbete de enciclopédia
SOLANO TRINDADE
Nascimento: 24 de julho de 1908, Recife, Brasil
Morte: 19 de fevereiro de 1974 (65 anos), Rio de Janeiro, Brasil
Ocupação: ator, poeta
Solano Trindade nasceu em Recife (PE) em 24 de julho de 1908 e morreu
no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1974. Foi um poeta brasileiro, folclorista,
pintor, ator, teatrólogo e cineasta.
Filho do sapateiro Manuel Abílio Trindade, foi operário, comerciário e colaborou
na imprensa.
No ano de 1934, idealizou o I Congresso Afro-Brasileiro no Recife, Pernambuco,
e participou em 1936 do II Congresso Afro-Brasileiro em Salvador, Bahia.
Mudou-se para o Rio de Janeiro nos anos 40 e logo depois para São Paulo, onde
passou a maior parte de sua vida no convívio de artistas e intelectuais. Participou
de um grupo de artistas plásticos com Sakai de Embu onde integrou na produção
artística a cultura negra e tradições afrodescendentes. O poeta foi homenageado
com o nome em uma escola e uma rua na região central do município.
Trabalhou no filme A hora e a vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos.
Livros
• Poemas de uma vida simples, Rio de Janeiro, 1944.
• Cantares ao meu povo, São Paulo, 1963.
• Poemas antológicos.
Ligações externas
• Jornal de Poesia – Solano Trindade
• Cantor da alma coletiva – Wilson Rocha
Extraído da Wikipédia (www.wikipedia.org), acesso em 5/12/2015
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ZEFERINA
Zeferina foi uma líder negra escravizada na Bahia na época em que o Brasil
era colônia de Portugal. Não há muitos textos sobre ela. Segundo a tradição
oral, Zeferina foi protagonista da história de resistência à escravidão. Guerreira,
fundou e liderou o Quilombo do Urubu até 1826, onde hoje ficam o bairro de Pirajá e o Parque São Bartolomeu, em Salvador – considerado um lugar de grande
expressão da resistência e religiosidade negra.
Origem
Em seu livro O poder de Zeferina, Silvia Barbosa conta que “Zeferina é de
origem angolana e, na primeira metade do século XIX, foi trazida ainda criança,
nos braços de sua mãe, Amália, e já na condição de escrava”. Uma vez tendo
sido escravizada, exercia suas atividades domésticas, no campo e no engenho,
sempre disposta a lutar por liberdade. Conta-se que ela era também parteira e
ajudou inúmeras crianças a nascer – o que aumentava o respeito entre os moradores da comunidade. A maior parte de seu conhecimento era de raiz africana.
Poder
Em 1826, Zeferina recebeu (numa casa de candomblé localizada no Quilombo do Urubu) os títulos de rainha, chefe, quilombola e guerreira. Lutou contra as
forças policiais, foi presa e acabou morrendo na prisão. Conforme o livro de Silvia Barbosa, “seus restos mortais foram sepultados em algum lugar do Cabula”.
Como muitos africanos trazidos para o Brasil naquele período, Zeferina manteve
a cultura de seu país, usando a tradição oral para perpetuar os conhecimentos
de seus ancestrais.
Influência
Até hoje, o poder multifacetado de luta dessa mulher é visto como símbolo
de resistência e de organização para os moradores de Pirajá, que fundaram em
2009 a Associação Quilombo Zeferina, que atua com mulheres, adolescentes e
crianças pela valorização e reconstrução da autoestima.

• O que você imaginou sobre as duas personalidades antes da leitura se confirmou?
Conte.
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• Que evento Solano Trindade idealizou? Onde? Qual a importância disso para as
gerações atuais?

• O texto define Zeferina. Quais são suas principais características?

• Releia o conteúdo do subtítulo “Origem” e responda: como se explica a afirmação
de que a maior parte do conhecimento de Zeferina é de raiz africana?

• No texto aparecem as palavras escravizada e escrava. Qual você acha que é a
diferença entre as duas?

• Você conhece alguma líder ou algum líder nos dias de hoje que tenha uma história
parecida com a de Zeferina?

• O que você acha que é um quilombo?
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• Observe o quadro e complete-o:
Verbete

Tempo verbal predominante

Kisanji
Guepardo
Zeferina
Solano Trindade
Em síntese:
• O verbete de enciclopédia tem como finalidade:

• O verbete de enciclopédia é organizado em:

• Por sua característica de expor uma informação, em geral o tempo verbal predominante nesses textos é o ____________________. Os verbetes podem ser encontrados
em enciclopédias impressas e eletrônicas, em revistas, almanaques e meios digitais.

4A A tarefa agora é elaborar, coletivamente, um verbete de enciclopédia sobre o

baobá, que será usado no mural. O primeiro passo é planejar a atividade. Participe, ditando ao professor e tirando suas dúvidas. Ao final, copie as informações do quadro.
Planejamento:
• Para quem vou escrever?

• Onde vai circular?

• O que vou escrever?

• O que preciso ter em mãos?

• Como vou escrever?

1º BIMESTRE
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4B Use os elementos do planejamento (atividade 4A) para ajudar a escrever um
verbete sobre o baobá. O trabalho será coletivo, na forma de ditado para o professor.

4C Em seguida, todos devem fazer a revisão de forma coletiva. Verifique se o
texto produzido está adequado aos leitores e se não há trechos difíceis ou confusos
para aqueles que vão ler. Discuta tudo isso com os colegas.

5A Chegou a hora de iniciar a pesquisa em duplas. Verifique que tema irá pesquisar e quem fará a parceria com você. Separe uma parte do caderno ou folhas em
branco para registrar a pesquisa.
Pesquisadores

Tema da pesquisa

5B A primeira tarefa é ler textos interessantes e curiosos sobre um tema especí-

fico relacionado à cultura afro-brasileira e destacar informações importantes.
Textos selecionados
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5C Anote no caderno ou nas folhas em branco as informações mais relevantes
de cada um dos textos lidos.
• Fique atento a como fazer citação dos livros estudados.
Busque no verso da primeira página dos livros o nome do autor e do ilustrador,
além do nome da editora.
Veja um modelo de citação:
Dicionário literário afro-brasileiro, Nei Lopes, Pallas Editora.

5 D Copie a tabela que o professor escreveu no quadro e preencha as informações.
5 E Converse com seu colega para responder às questões abaixo.
Planejamento
• Para quem vou escrever?

• Onde vai circular?

• O que vou escrever?

• O que preciso ter em mãos?

• Como vou escrever?

1º BIMESTRE
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• Agora é hora de produzir o verbete sobre a cultura afro-brasileira, junto com seu
colega. Retome as anotações sobre o tema estudado e o esquema preenchido na
atividade 5D. Selecione as imagens e outros recursos que serão incluídos no verbete.
(Chamada ou cabeça do verbete)

(Corpo)
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5 F Acompanhe com os colegas o trabalho de revisão coletiva e as anotações

feitas pelo professor no quadro.

• Usando o quadro abaixo, analise seu texto e faça os ajustes necessários, respondendo “sim” ou “não” a cada pergunta. Depois, retome o texto e faça nova revisão.
Meu verbete tem...

Sim

Não

Cabeça (título em destaque)?
Informações distribuídas pelo corpo
de forma clara e fácil de ler?
Destaque para os subtítulos?
Texto sem erros de ortografia?
Pontuação adequada?

6A Reúna-se com seus colegas e o professor para a montagem do mural. Retome

quem serão os leitores.

Planejando o mural
Título

Cores

Moldura

Datas em que se apresentarão nas outras salas

Outros
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6B Chegou a hora de montar o mural itinerante, que abrigará os verbetes que

todos produziram. Organize o material e mãos à obra!

7A Chegou o momento de compartilhar as pesquisas realizadas e a experiência de

apresentar o mural. Sentem-se em roda e contem para os colegas o que aprenderam.

quer saber mais?
• Outros textos que falem sobre o baobá no livro A semente que
veio da África, de Heloisa Pires, George Gneka e Mário Lemos,
com ilustrações de Véronique Tadjo, Ed. Salamandra.
• Reportagem sobre o baobá do Recife e documentário sobre
baobás, disponíveis no YouTube (http://goo.gl/uLRqZ2) e
(http://goo.gl/VqhC48), respectivamente, acesso em 5/12/2015

Cauã Matheus da Silva
EM Santa Bárbara
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conta, áfrica
1 A Nesta sequência, você lerá contos populares africanos e terá a chance de

apreciar um pouco da riqueza literária por trás dessas histórias transmitidas, de
forma oral, pelos mais velhos. Também conhecerá as características desses textos
e aprenderá um pouco mais sobre o continente africano.

Para começar, converse com o seu grupo sobre as questões a seguir e anote o
que vocês pensaram:
• Você já deve ter lido ou ouvido alguns contos. Sobre quais temas eles tratavam?

• Algum desses contos era africano? Você consegue imaginar os temas que aparecem em contos africanos? Cite alguns.

1 B Anote em seu caderno todos os textos lidos, como no exemplo abaixo:
Nome do texto ou do livro
1. Tear africano - contos
afrodescendentes
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Henrique Cunha Junior

Data

CONTA, ÁFRICA

2 A Trocando ideias:
Agora é hora de conhecer o conto A roda
bantu, do livro Tear africano – contos afrodescendentes, de Henrique Cunha Junior.
Acompanhe a leitura da biografia do autor e
do texto no quadro Curiosidade e reflita sobre
as questões que serão propostas.
• Você já ouviu falar no povo bantu? Conte
para os colegas.
• O que acha que será tratado neste conto?
• Dá para imaginar o lugar ao qual a história
se refere? Por quê?
A RODA BANTU
Henrique Cunha Junior, livro Tear africano – contos afrodescendentes,
Ed. Selo Negro
Henrique Cunha Junior
Nasceu em São Paulo, no bairro do Bexiga, mas passou a infância no Ipiranga. Formou-se em Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo (USP),
campus de São Carlos, onde participou do Grupo Congada. Cursou Sociologia
na Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Unesp), campus
Araraquara. É mestre em História, doutor em Engenharia na França e livre-docente pela USP. Atualmente é professor titular na Universidade Federal do
Ceará (UFC). Foi criado na militância dos movimentos negros e, dentro deles,
dirigiu grupos de teatro amador na década de 1970. Participou da fundação
da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, da qual foi o primeiro
presidente. É autor de diversos estudos e livros sobre a história e a cultura
africanas, afrodescendentes e sobre educação.

curiosidade
Os bantus formam um grupo étnico que habita a região da África que fica ao
sul do Deserto do Saara. A maioria dos mais de 300 subgrupos étnicos é formada por agricultores que vivem também da pesca e da caça. Todos pertencem à
família linguística banta.
O conhecimento sobre metalurgia deu grande vantagem a essa sociedade na
conquista de territórios e outros povos. Eles chegaram a constituir o Reino do
Congo, que englobava grande parte do noroeste do continente africano. No passado, viveram em aldeias governadas por um chefe. O rei bantu, também conhecido como manicongo, recolhia impostos de todos os povos sob seu domínio em
forma de objetos, mercadorias e alimentos. As pessoas que habitavam o reino
acreditavam que ele tinha poderes sagrados e influenciava nas colheitas, nas
guerras e na saúde do povo.
Fonte: site Sua pesquisa (www.suapesquisa.com/afric/bantos.htm), acesso em 10/1/2016
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A RODA BANTU
Na idade da magia e dos imortais, os sábios de todo o mundo foram convidados para um grande encontro.
Na África, entre os povos Bantu, fez-se uma reunião e decidiu-se enviar as
quatro mulheres sábias do Ndongo como representantes. O Ndongo era um
pequeno reino na região de Angola, de muita importância pelo seu espírito de
independência e liberdade.
Quando as mulheres sábias do Ndongo chegaram à grande reunião mundial, foram primeiro apreciadas pela beleza e depois pelo falar sábio, cheio de
metáforas e grandes ensinamentos.
Além disso, essas sábias vieram acompanhadas de uma grande comitiva,
com poetas, músicos, instrumentistas e cantores de grande qualidade artística.
A admiração que causou a delegação do Ndongo gerou muito ciúme e despeito em diversas delegações.
Essas quatro mulheres tinham um nome comum: Ginga. Bom, pelo menos
foi isso que os estrangeiros entenderam. Mas não era bem assim. Cada nome
diferia do outro pelo acento na entonação. As pronúncias eram: Ginga, Giinga,
Gingaa e Giingaa. Nomes completamente diferentes, não havia o que confundir. Porém, para os estrangeiros, os quatro nomes pareciam iguais, ficava
tudo como se fosse uma coisa só.
Ah, e as sábias africanas do Ndongo trouxeram uma roda que parecia perfeita e encantada, sobre a qual se deslocava o veículo que as transportava.
Puxado por tigres domesticados, o carro parecia um veículo da imaginação,
leve, rápido e elegante. Fazia parte do charme delas quando desfilavam pela
cidade onde se realizava a reunião.
Os sábios de vários lugares passaram a examinar com muita admiração os
detalhes daquela roda.
– Que coisa magnífica!
– Como será que foi feita?
Alguém disse:
– De ferro, recoberta de ouro, e depois foram feitos os encaixes de diamantes.
Logo o despeito falou:
– Mas os africanos não precisam de roda, portanto não deve ter sido feita
na África.
E prosseguiu, dizendo que os africanos eram navegantes e pessoas do
deserto que viajavam em camelos. E daí deduziu, de forma apressada, que a
roda magnífica não deveria ser africana.
A Ginga mais velha explicou que a África é enorme, que tem terras diversas
com terrenos e climas diversos e que existiam várias paisagens e que... Mas
parou de falar, foi interrompida pelo despeito, e viu que com a desinformação
é muito difícil conversar, e muito mais difícil convencer.
E seguindo o despeito, falou a arrogância. Esta fala sempre grosso, com
ar de competência e profundidade e superioridade. Fala com absoluto conhecimento, e foi logo dizendo:
– A roda é linda, mas não é perfeita, vejam, tem um defeito de fabricação.
– Ahannnn! – fez um imenso eco de admiração.
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E o coro logo repetiu:
– A roda tem defeito! A roda tem defeito!
Parecia um detalhe ao qual o mestre ferreiro não dera muita importância,
pois não prejudicava a elegância da carruagem, muito menos a forma perfeita
da circunferência da roda.
– Mas tem defeito! – Assim puristas, despeitados e invejosos se manifestaram. E só falavam do defeito. Passaram a se especializar na descrição do defeito da roda do Ndongo. Passaram a generalizar a suposição de que seriam
defeituosas todas as rodas africanas. Faltavam outros metais nobres nas ligas
africanas, era o que se pensava.
Esses foram os fatos, e nada mais se comentou na reunião dos sábios em
relação aos africanos que não fosse o defeito da sua roda.
Passou o tempo, mas certo dia um dos sábios resolveu perguntar à mais
nova das Gingas se ela sabia por que a roda africana tinha aquele defeito.
– Defeito não – disse ela. É um detalhe da arte da metalurgia Bantu que
mostra a sua maestria.
Em verdade, a roda Bantu era formada de dezesseis setores, todos diferentes. Só que faltava conhecimento metalúrgico aos observadores, e eles só viram a diferença em um dos setores, e a isto chamaram “defeito da roda Bantu”.
Extraído do livro Tear africano – contos afrodescendentes,
de Henrique Cunha Junior, Ed. Selo Negro

• De acordo com o conto, quais conhecimentos o povo bantu parece ter?
• Você acha que a roda tinha defeito? Por quê?
• Por que os sábios acharam que a roda tinha defeito? Justifique.
• Você se recorda de alguma situação em que ficou surpreso com algo que não conhecia ou que era muito diferente – como ficaram os sábios desse conto? Comente.
• Por que você acha que os sábios tiveram esse sentimento?
• Localize no texto a informação de que as pessoas generalizaram a informação de
que todas as rodas do Ndongo tinham defeito e reflita: você já viveu uma experiência de preconceito por generalização, como aconteceu com o nome das mulheres
e com a roda bantu?
• Na sua opinião, por que as Gingas se calaram sobre as afirmações que a roda era
defeituosa? Se você estivesse no lugar delas, o que faria?
• Como você imagina a roda bantu? Desenhe abaixo.
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curiosidade

Além de conhecer a metalurgia, alguns povos africanos dominavam outras tecnologias. No século XI, os yorubás utilizavam técnicas para a fabricação de tijolos
e tecidos. A capital desse reino, Oyo Benin, era dividida em quarteirões de acordo
com o perfil profissional de seus moradores (quarteirão da fundição, do curtume
etc.). As cidades de Tumbuctu, Djene e Gao, no império de Mali, foram importantes centros universitários no século XII. Registros do povo Dogon, que habitava
a região, traziam representações das luas de Júpiter, dos anéis de Saturno e
da estrutura espiralada da Via Láctea muito antes do século XVII, quando foram
“descobertas” na Europa. No império de Songai, nos séculos XIV e XV, os negros
usavam sistemas de plantio e irrigação por canais, que posteriormente contribuíram para a expansão da agricultura no Brasil nos ciclos do açúcar e do café.
Fonte: revista Nova Escola (http://goo.gl/WwAOn5), acesso em 10/1/2016

O conto A roda bantu também fala sobre beleza. A preocupação com os cabelos
é uma marca dos afrodescendentes, e não é por acaso. As mulheres dos reis do
império de Luba, na República Democrática do Congo, utilizavam um tipo de encosto de cabeça para dormir, de modo a não estragar os penteados, verdadeiras
esculturas em coques ou tranças. Leia este texto sobre o cabelo.

BELEZA NEGRA
Ao longo da história, os cabelos receberam atenção especial nas culturas africanas e de matriz africana no Brasil. Em especial, nas culturas de origem banta.
Em conjunto com o rosto, os cabelos definiam a pessoa e o grupo a que
pertencia. É um complexo sistema de linguagem que pode indicar posição
social, identidade étnica, origem, religião, idade. Principalmente a partir dos
cabelos, é possível resgatar memórias ancestrais.
O negro é lindo! Esta era uma das premissas do movimento Black Power,
surgido nos Estados Unidos em 1960, na luta pelos direitos civis dos negros.
O movimento se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. Adornos multicoloridos, tranças, dreads e blacks dão um toque bonito em qualquer visual. Mas vão
muito além da procura pela beleza. Assumir o gosto e o respeito pelas diferentes
formas da estética negra sinaliza um pertencimento e um orgulho dessa herança.
O corpo é o mais sagrado e completo instrumento de comunicação nas
culturas africanas e afro-brasileiras de matriz banta. A linguagem corporal é
compreendida tão claramente que a roupa não deve inibir nem privar seus movimentos, pois isto seria contra os princípios divinos. Assim como o corpo, a
roupa mantém uma relação muito íntima com o sagrado.
O negro não se veste, simplesmente. Ele se produz. Por trás de cada gesto
há um ritual que o mantém ligado à ancestralidade. Quando põe sobre o corpo
ouro e metais; sementes e objetos de madeira, búzios, ossos, peles ou suas
imitações, mesmo inconscientemente, está se conectando com os três reinos
originais: o mineral, o vegetal e o animal.
Extraído do site A cor da cultura (http://goo.gl/Gv7fof), acesso em 2/10/2015
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2 B Trocando ideias:
• Que informações o título A origem do tambor traz?
• Sobre o que tratará este conto?
• Este instrumento está presente no lugar em que você vive, na sua família? Comente.
Agora, junto com um colega, leia o conto.

A ORIGEM DO TAMBOR
Dizem na Guiné que a primeira viagem à
Lua foi feita pelo Macaquinho de nariz branco.
Segundo dizem, certo dia, os macaquinhos de nariz branco resolveram fazer uma
Guiné
viagem à Lua a fim de trazê-la para a Terra.
Após tanto tentar subir, sem nenhum sucesso, um deles, dizem que o menor, teve
a ideia de subirem uns por cima dos outros,
até que um deles conseguiu chegar à Lua.
Porém, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o menor,
que ficou pendurado na Lua. Esta lhe deu a mão e o ajudou a subir.
A Lua gostou tanto dele que lhe ofereceu, como regalo, um tamborinho.
O Macaquinho foi ficando por lá, até que começou a sentir saudades de
casa e resolveu pedir à Lua que o deixasse voltar.
A Lua o amarrou ao tamborinho para descê-lo pela corda, pedindo a ele que
não tocasse antes de chegar à Terra e, assim que chegasse, tocasse bem
forte para que ela cortasse o fio.
O Macaquinho foi descendo feliz da vida, mas, na metade do caminho, não
resistiu e tocou o tamborinho. Ao ouvir o som do tambor, a Lua pensou que o
Macaquinho houvesse chegado à Terra e cortou a corda.
O Macaquinho caiu e, antes de morrer, ainda pôde dizer a uma moça que o
encontrou que aquilo que ele tinha era um tamborinho, que deveria ser entregue aos homens do seu país.
A moça foi logo contar a todos sobre o ocorrido. Vieram pessoas de todo o
país e, naquela terra africana, ouviam-se os primeiros sons de tambor.

isaiahlove/iStockphoto

Extraído do blog África e africanidades (http://goo.gl/ABCZf1), acesso em 5/12/2015

A Bahia é considerada o berço da música
nacional que deu origem ao samba de roda,
e a quase totalidade dos ritmos existentes
na Bahia tem como base a percussão
1º BIMESTRE
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2 C Trocando ideias:
• Este conto africano trata de uma princesa muito bonita que quer se casar. Os
pretendentes são o fogo e a chuva. Será que eles vão mesmo se casar com a
princesa?
• Quem vai se casar com ela?
• Será que o casamento tem o mesmo ritual dos casamentos realizados no Brasil?
A PRINCESA, O FOGO E A CHUVA
Anna Soler-Pont, ilustrações Pilar Millán, Ed. Seguinte.
Anna Soler-Pont
Nasci em Barcelona, em 1968. Sou agente literária e apaixonada pelas histórias da África, da Ásia e do Pacífico, promovendo a literatura dessas regiões
desde 1992. A África é um continente muito especial, e viajando por diferentes
países tem sido impossível não tropeçar em contos e lendas escondidos em
cada esquina.
Pilar Millán
Nasci em El Ferrol, na Espanha, mas sempre vivi em Cádiz, no mesmo país.
Estudei Belas Artes em Sevilha e desde então não parei mais de pintar. A África
me encanta, sobretudo a região mais ao sul, a subsaariana. Cada vez que vou
para lá, volto com inúmeras anotações debaixo do braço e com muitas imagens
na retina, que uso para ilustrar contos como este.

A PRINCESA, O FOGO E A CHUVA
Por Anna Soler-Pont
(Gana e outros países da África Ocidental)
Gana
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Conta-se que havia um rei que tinha uma filha muito bonita. Iam passando os
anos e ela ficava cada vez mais bela. As pessoas das aldeias do reino estavam
convencidas de que era a moça mais bonita do mundo. Eram muitos os que queriam se casar com a princesa, mas os primeiros que haviam feito o pedido foram
o fogo e a chuva.
Um dia, a chuva, escondida, foi ver a princesa e lhe perguntou se queria casar
com ela. E a princesa achou uma boa ideia. A chuva era poderosa. Graças à água
que fazia cair é que cresciam as colheitas nos campos e também a grama para
os rebanhos. Graças à chuva, eles tinham água para beber e para se lavar, e os
lagos e rios estavam cheios de peixes. Portanto, a princesa aceitou a proposta.
Naquele mesmo dia, o fogo foi ver o rei e pediu-lhe permissão para casar-se
com sua filha. O rei achou uma boa ideia. O fogo era poderoso. Graças às suas
chamas, ele conseguia espantar os animais perigosos, aquecer-se quando fazia
frio, cozinhar os alimentos e iluminar as noites escuras. Portanto, o rei aceitou a
proposta.
O rei mandou chamar a filha e anunciou a decisão que havia tomado:
– Prometi ao fogo que você se casará com ele.
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– Com o fogo? Mas se eu prometi à chuva que me casaria com ela!
– E agora, o que faremos? – exclamou o rei, preocupado.
– Estamos presos entre duas promessas!
O fogo e a chuva foram visitar a princesa ao mesmo tempo, e o rei, que apareceu para recebê-los, aproveitou para lhes dizer que já havia decidido a data do
casamento de sua filha.
– O casamento comigo? – perguntou o fogo.
– O casamento comigo? – perguntou a chuva.
– A princesa vai se casar com quem vencer a corrida que vou organizar no dia
do casamento – disse o rei.
À medida que se aproximava a data da celebração, a expectativa crescia na
aldeia. Alguns estavam convencidos de que o fogo venceria. Outros achavam que
quem ganharia seria a chuva. A princesa não contara a ninguém, mas para ela
estava muito claro que, não importava quem ganhasse a corrida organizada por
seu pai, ela manteria sua promessa e só se casaria com a chuva.
Chegou o dia do casamento e da corrida. E era um dia de muito vento. O rei
fez um sinal com a mão e os tambores soaram. Começou a corrida. No início,
o fogo ia ganhando, porque o vento o ajudava a manter as chamas e a avançar
depressa. E a chuva não fazia praticamente nenhum esforço, caíam apenas algumas gotas do céu. O fogo continuava avançando com rapidez, e todo mundo
achava que ele iria ganhar com facilidade. Quando o fogo ia quase chegando
ao lugar onde o rei e a princesa estavam sentados, ouviu-se um trovão, e todos
viram a chuva se preparar para cair. Mas parecia tarde demais! O fogo avançava
e, quando lhe faltavam poucos metros, a chuva soltou uma cortina de água com
todas as suas forças. O fogo se apagou de repente, antes de chegar ao final, e a
chuva foi declarada vencedora.
A princesa dançou feliz embaixo da chuva que caía ao ritmo das percussões
do povo que ainda soavam.
Desde aquele dia, sempre houve uma grande inimizade entre o fogo e a chuva.
E ainda hoje, quando chove com força, muitos se põem a dançar embaixo da
água que cai do céu, lembrando o casamento da princesa.
Extraído do livro O príncipe medroso e outros contos africanos (2009, págs. 27 a 29),
Anna Soler-Pont, ilustrações Pilar Millán, Ed. Seguinte

PRINCESAS AFRICANAS NADA BOBAS QUE VIVERAM NO BRASIL
Aqualtune
Princesa africana vinda do Congo. Guerreira, liderou tropas contra Portugal
e foi capturada em guerra contra o povo Jaga. Ao chegar ao Brasil, foi vendida
como escrava. Na região de Alagoas, comandou uma fuga para a mata onde outros ex-escravos viviam livres, em um quilombo. Ali, dessa pequena comunidade
de homens e mulheres, sob a liderança e organização de Aqualtune, nasceu o
mais famoso e conhecido quilombo do Brasil: o Quilombo dos Palmares.
Extraído do livro Uma princesa nada boba, Luiz Antonio,
ilustrações Biel Carpenter, Ed. Cosac Naify
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Junto com seus colegas, converse com o professor e responda às perguntas a seguir:
• E então, gostou do conto?
• O que você imaginou antes de começar a ouvi-lo se confirmou?
• O que ele nos diz a respeito da mulher na cultura africana?

curiosidade
Palavras também têm pai e mãe. A mãe da palavra princesa vem do latim
princeps, que significa “o que vai à frente, o primeiro”. Assim, uma princesa é
“a primeira”. As princesas existiram e existem em vários lugares do mundo. Do
continente asiático até o africano, passando pelas Américas antes mesmo de os
europeus lá chegarem.
Princesa também passou a ser uma palavra usada para mostrar quanto uma
pessoa é especial. Quantas meninas já não foram chamadas pelos pais de “minha princesa”? Também é uma palavra que mostra quanto uma mulher pode ser
educada, bonita e ainda liderar outras pessoas.
No Brasil, tivemos verdadeiras princesas negras, filhas de soberanos na África, que passaram a viver aqui. Muitas mostraram inteligência e coragem quando
se achava que mulheres não tinham nada disso. Ainda mais mulheres negras.
Ou seja, elas foram princesas duas vezes: ao nascer e ao se tornar especiais,
princesas nada bobas.
Adaptado do livro Uma princesa nada boba, Luiz Antonio, ilustrações Biel Carpenter,
Ed. Cosac Naify

2 D Agora, acompanhe a leitura em voz alta.
O CONTO AFRICANO: UM INSTRUMENTO DE TRANSMISSÃO
DA CULTURA
Na África, a tradição oral é mais que um meio de comunicação. Ela está
ligada à preservação da sabedoria da ancestralidade. Os anciãos – o avô e a
avó – são os primeiros responsáveis pela transmissão de conhecimentos aos
jovens. Os contos têm um lugar privilegiado na cultura e, apesar de serem
ficção, é por meio deles que os mais velhos aconselham os mais novos sobre
questões da vida adulta, ensinando-os a respeitar as tradições e a se comportar numa comunidade. Além disso, os contos tratam de inúmeros aspectos
relacionados à organização da vida como a caça, a pesca, a agricultura, as
formas de proteção da vida e o casamento.
Já os mitos são considerados sagrados e verdadeiros e costumam dar
explicações sobre fatos históricos e a origem dos povos. Ambos, contos e
mitos, são instrumentos de educação, mesmo nas sociedades com escrita.
Em diversas comunidades africanas eles são transmitidos pelos griots.
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OS CONTADORES DE HISTÓRIAS
Griot é o nome dado, por alguns povos da África, aos contadores de histórias. Geralmente é um ancião, considerado o guardião da tradição oral de
seu povo, que tem como função informar, divertir e narrar as tradições aos
mais jovens.
Eles vivem hoje em muitos lugares da África Ocidental como Mali, Gâmbia,
Guiné e Senegal. Ensinam artes, são músicos e utilizam narrativas cantadas.
Nesse caso, os griots devem coletar e memorizar os versos de antigas canções para poder transmiti-los sem erros. Além disso, eles são responsáveis
por atualizar as pessoas sobre os acontecimentos da atualidade.
Os griots são muito respeitados na sociedade devido à importância dada
aos conhecimentos tradicionais que compõem a formação da identidade do
povo, por isso ocupam um lugar de destaque. As crianças se sentam em roda
para ouvir os ensinamentos que eles têm a passar. São tão importantes que,
em situação de guerra, não podem ser presos.
Fontes: Wikipédia (https://goo.gl/a9OUpU) e sites InfoEscola (http://goo.gl/unMA6q)
e A cor da cultura (http://goo.gl/HS2axv), acesso em 9/1/2016

Assinale nos textos O conto africano e Os contadores de histórias as características
do conto africano.
Agora, junto com um colega, leia as características do conto popular e complete o
quadro colocando um X nos contos que as possuem.
O que é que os contos têm?
A roda
bantu

A origem
do tambor

A princesa,
o fogo e
a chuva

Outro conto
africano que
você leu

Aspectos da vida
cotidiana de um povo.

Acontecimentos
imaginários fora do
tempo presente.

Respeito às tradições
e aos mais velhos.
Respeito às diferenças
e ao semelhante.
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2 E Trocando ideias:
• Lendo o título do conto, é possível saber do que ele vai tratar?
• Quem serão os personagens do texto? Você já leu algum texto com esses animais? Cite.
• Como são esses animais nos textos que você já leu? Como é a raposa? E a onça?

A ONÇA E A RAPOSA
A onça estava cansada de ser enganada pela raposa, e mais irritada ainda
por não conseguir pegá-la para poder fazer um bom guisado.
Um dia, teve uma ideia: deitou-se na sua toca e fingiu-se de morta.
Quando os bichos da floresta souberam da novidade, ficaram tão felizes,
mas tão felizes que correram na toca da onça para ver se a sua morte era
mesmo verdade.
Afinal de contas, a onça era um bicho danado! Vivia dando sustos nos outros
animais! Por isso estavam todos muito felizes com a notícia de sua morte.
A raposa, porém, ficou desconfiada e, como não é boba nem nada, ficou de
longe apreciando a cena. Atrás de todos os animais, ela gritou:
– Minha avó, quando morreu, espirrou três vezes. Quem tá morto de verdade
tem que espirrar.
A onça ouviu aquilo e, para demonstrar para todos que estava mesmo mortinha da silva, espirrou três vezes.
– É mentira, gente! Ela tá viva! – gritou a raposa.
Os bichos correram assustados, enquanto a onça levantava furiosa. A raposa
fugiu rindo à beça da cara da sua adversária. Mas a onça não desistiu de apanhar a raposa e pensou num plano.
Havia uma grande seca na floresta, e os bichos para beber água tinham que
ir num lago perto da sua toca. Então ela resolveu ficar ali.
Deitada. Quieta. Esperando...
Espreitando a raposa dia e noite, sem parar.
Um dia, irritada e com muita sede, a raposa resolveu dar basta naquela situação. E também elaborou um plano. Lambuzou-se de mel e espalhou um monte de
folha seca por seu corpo cobrindo-o todo. Chegando ao lago, encontrou a onça.
Sua adversária olhou-a bem e perguntou:
– Que bicho é você que eu não conheço?
Cheia de astúcia, a raposa respondeu:
– Sou o bicho folharal!
– Então, pode beber água.
Vendo que a raposa bebia água como se tivesse muita sede, a onça perguntou desconfiada:
– Está com muita sede, hein?!
Nisso, a água amoleceu o mel e as folhas foram caindo do corpo da raposa.
Quando a última folha caiu, a onça, descobrindo que foi enganada, pulou
sobre ela. Mas, nisso, a esperta raposa já tinha fugido rindo às gargalhadas.
Extraído do blog África e africanidades (http://goo.gl/ABCZf1), acesso em 5/12/2015
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Terminada a leitura, conversem todos juntos.
• As ideias iniciais sobre a raposa e a onça se confirmaram? Retomem o que comentaram antes de ler o texto e confiram.
• Qual a personalidade da raposa? Qual parte do texto deixa isso claro? Releia.
• Por que a onça resolveu fingir-se de morta?
• O bicho folharal é um personagem do conto? Por quê?
• Comparando a raposa deste conto com a raposa de outras histórias que você já
leu, pode-se afirmar que elas têm a mesma personalidade? Por quê?

2 F Trocando ideias:
• Você já deve ter lido muitas histórias de príncipes e princesas. Como são esses
personagens? Comente sobre suas características.
• O título do conto africano que vamos ler é O príncipe medroso. Será que é um
príncipe como os citados por vocês? Por quê?
• O que será que acontece com ele nesta história? Do que ele teria medo? Um príncipe pode ser medroso? Por quê?
• Leia a informação que está entre parênteses, logo abaixo do título, para descobrir
de onde vem esse conto. Você já ouviu falar nesses lugares? O que sabe a respeito?
Agora, acompanhe a leitura do texto.

Etiópia

O PRÍNCIPE MEDROSO
Por Anna Soler-Pont
(Somália, Etiópia e outros países da África Oriental)

Somália

Na região da Etiópia onde o Nilo Azul rega as terras e os campos, havia um
jovem príncipe, chamado Sintayehu, que deixava seu pai, o rei, desesperado.
O príncipe era alto, atraente, bom conversador, inteligente e simpático. Teria
podido suceder a seu pai logo, mas tinha um defeito, um só: era muito medroso. Ver uma lança o fazia tremer. Ouvir um rugido de leão, mesmo que fosse
longe, o paralisava. Pensar em uma guerra o horrorizava. O rei era o combatente mais corajoso que já havia existido naquelas paragens e o caçador mais
hábil de todo o reino.
Um dia, quando o príncipe Sintayehu já era um jovem bem formado, o rei
decidiu que chegara a hora de convertê-lo em um homem. Assim, mandou
chamá-lo e ordenou-lhe que fosse à caçada que se celebrava todo ano e na
qual os caçadores jovens tinham que demonstrar sua valentia. Sintayehu nunca tinha participado daquela prova e tinha muito medo. Primeiro fingiu que
estava doente; depois, que sentia muita dor na perna; mais tarde, que havia
perdido a lança... Mas o rei não quis ouvir nada do que o filho dizia: ordenou
ao médico que lhe trouxesse um bom remédio contra todas as doenças e que
lhe enfaixasse a perna e mandou que lhe dessem uma lança nova. O príncipe
se sentiu obrigado a acompanhar o grupo de jovens caçadores quando se
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preparavam para ir ao bosque. A prova consistia em se separarem quando estivessem dentro do bosque, o mais denso da região, e cada um devia procurar
um animal selvagem para caçar.
O príncipe Sintayehu tinha muito medo. Quando se viu no meio do bosque,
sentiu-se mais sozinho do que nunca, totalmente perdido e desorientado. Estava quase escurecendo, e ele pensou que o melhor seria subir numa árvore e
procurar dormir, embora os gritos dos animais e dos pássaros o assustassem
a toda hora.
De repente, ouviu um barulho muito forte e, meio adormecido, caiu da
árvore e aterrissou em cima de um grande monstro peludo, que deu um
grito espantoso e desatou a correr com o príncipe em cima! Sintayehu, paralisado de medo, agarrou forte no pescoço do bicho e começou a gritar: “Eeeeoooo!!!!”. Quanto mais forte gritava, mais rápido corria o bicho.
Atravessaram o bosque correndo e chegaram ao país vizinho. O bicho, que
começava a ficar cansado, parou no meio da praça de uma cidade, bem
diante do palácio do rei. Todos correram até a praça para ver o que estava
acontecendo e o que fazia aquele jovem cavalgando uma hiena! O príncipe
caiu no chão e, quando tentavam ajudá-lo a levantar-se, ficou logo em pé e
disse, dando uma de valente:
– Não precisam ficar me olhando desse jeito! Não tem nada de extraordinário chegar montado numa hiena! Meu leão está manco, eu prefiro os leões!
Levem-me até a casa do seu rei!
Enquanto isso acontecia na praça, a princesa Jetu, filha do rei daquele país
vizinho, havia visto tudo. Era uma moça muito esperta e logo descobriu que
o rapaz mentira porque estava com medo. E, sem conhecê-lo, apaixonou-se
perdidamente por aquele jovem tão atraente e elegante. Sem pensar duas
vezes, desceu correndo até onde ele estava e disse:
– Quando você conhecer o rei, meu pai, tem que dizer a ele que “Eeeeoooo”
é o grito de guerra do seu país e que você normalmente monta um leão feroz.
Sintayehu ficou maravilhado pela beleza e pela simpatia da princesa Jetu, e
também porque ela entendera que ele não era um guerreiro valente. Quando
os guardas o levaram até o rei, seguiu os conselhos da princesa. Sintayehu
aceitou a hospitalidade do rei antes de se deixar acompanhar até seu reino.
Pouco tempo depois, o príncipe Sintayehu e a princesa Jetu decidiram se
casar. Mas, quando estavam preparando a festa, chegou uma notícia terrível
ao palácio: um leão feroz estava atacando todas as aldeias para comer crianças e velhos. O rei decidiu que as bodas seriam celebradas quando tivessem
conseguido eliminar o leão monstruoso, e mandou chamar Sintayehu:
– Temos a sorte de poder contar com você, já que meu povo não está
acostumado a lutar contra leões. Um homem tão valente como você não terá
nenhum problema para combatê-lo, não é mesmo? Assim que você o tiver
vencido, celebraremos as bodas.
Sintayehu estava aterrorizado e não disse nada. A princesa Jetu viu logo
que seu amado tinha muito medo. Fez com que bebesse uma grande quantidade de tella e de tej e carregou seu cavalo com um par de tinas cheias desse
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vinho. Dizem que a tella e o tej fazem esquecer o medo e as tristezas.
O príncipe Sintayehu foi embora tranquilo, e todos os habitantes da cidade
da princesa Jetu se despediram dele admirando sua valentia. Uma hora mais
tarde, os efeitos do tej e da tella o deixaram com tanto sono que ele adormeceu em cima do cavalo. Caiu no chão, e o cavalo, sem entender nada, se
assustou e bateu contra uma árvore – e as tinas cheias de vinho de mel se
partiram, derramaram e fizeram um grande charco.
Enquanto Sintayehu dormia sobre a relva, um leão sentiu o cheiro forte
do tej derramado e se aproximou. Como tinha sede, tomou todo aquele líquido doce espalhado pelo chão. Até que ficou com muito sono e adormeceu
profundamente. Sintayehu acordou ainda zonzo e decidiu voltar o mais cedo
possível. Confundiu o cavalo com o leão e montou em cima dele. O leão acordou logo e, surpreso com aquele homem na sua garupa, começou a correr
endiabrado. Sintayehu gritava “Eeeeooo, eeeeoooo!!!!” com todas as suas
forças, até que tomaram o caminho que levava ao palácio do rei, o mesmo
caminho que a hiena fizera. E, pela segunda vez, o príncipe Sintayehu entrou
na cidade em cima de um animal selvagem. As pessoas não conseguiam
acreditar: um leão é mil vezes mais perigoso que uma hiena! E aquele leão
era o maior que já haviam visto! O leão, cansado da corrida, do peso do
príncipe e dos efeitos do tej, caiu deitado no chão, inconsciente. Os homens
o enfiaram logo numa jaula e o levaram até o rei, junto com Sintayehu.
– Eu devia ter matado o leão – disse Sintayehu –, mas meu cavalo fugiu e
eu não tinha outro meio de voltar para cá a não ser o animal.
– Você é o homem mais corajoso que já conheci! – exclamou o rei. – Amanhã mesmo celebraremos o casamento de minha filha Jetu com você!
Os habitantes dos dois reinos vizinhos celebraram uma festa que durou
muitos dias, e o pai do príncipe Sintayehu estava mais do que satisfeito com
seu filho. Só Jetu e Sintayehu sabiam a verdade da história e decidiram que
sentir medo não era nenhum defeito.
O leão e a hiena viveram nos jardins do palácio pelo resto da vida.
Extraído do livro O príncipe medroso e outros contos africanos (2009, págs. 31 a 35)
Anna Soler-Pont, ilustrações Pilar Millán, Ed. Seguinte

O que todos pensavam sobre o príncipe antes da leitura? Que tal comparar com as
informações que temos agora:
• Ele era mesmo medroso? Por quê?
• Considerando-se que o leão é o predador da hiena, o que significa no conto a
última frase: “O leão e a hiena viveram nos jardins do palácio pelo resto da vida”?
• No final do conto, Jetu e Sintayehu “decidiram que sentir medo não era nenhum
defeito”. E você, o que pensa sobre sentir medo? Explique.

1º BIMESTRE

47

3 A É hora de participar de uma roda de contação de histórias, como acontece
em muitos países da África e aqui no Brasil. Sente-se e ouça o que o professor vai
ler antes da contação.
A ÁFRICA DOS CONTOS
Desde sempre, os habitantes da África converteram a história em lenda e
as anedotas em contos. A tradição oral do continente fez com que os contos e
as lendas passassem de geração a geração, através dos séculos, sem serem
escritos. Os griôs os contavam, pais e mães, avôs e avós acabavam decorando-os de tanto ouvi-los e continuavam a transmiti-los aos mais jovens. Só no
final do século XIX é que se começou a recolher a mitologia e os contos da
África sob a forma de livros.
Mesmo hoje, contar contos nas praças dos povoados, nos pátios das casas ou embaixo de uma árvore numa escola rural ainda é uma atividade comum em muitos rincões do continente africano. E os contos continuam bem
vivos e mutantes. A mesma história pode ter diversas versões, dependendo
de onde é contada e de quem a conta!

3 B Hoje toda a turma vai ler contos para outra sala.
3 C Para encerrar o trabalho, será feita uma atividade de avaliação junto com o

professor.

quer saber mais?
• Mais sobre Aqualtune na Wikipédia (pt.wikipedia.org/wiki/Aqualtune),
acesso em 8/01/2015

Leanderson Pereira Alves Junior
EM São Francisco de Assis

48

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

JOGO DOS RESTOS

análise e reflexão
sobre a língua

FLÁVIA BOMFIM
1º BIMESTRE

49

análise e reflexão sobre a língua
uso de letra maiúscula
1 A Observe o uso da letra maiúscula nos textos A origem do tambor e A onça e

a raposa, que fazem parte da sequência didática Conta, África:

Exemplo 1
O Macaquinho foi descendo feliz da vida, mas, na metade do caminho, não resistiu
e tocou o tamborinho.
Exemplo 2
Afinal de contas, a onça era um bicho danado! Vivia dando sustos nos outros animais! Por isso estavam todos muito felizes com a notícia de sua morte.
Exemplo 3
Segundo dizem, certo dia, os macaquinhos de nariz branco resolveram fazer uma
viagem à Lua a fim de trazê-la para a Terra.
• Grife as palavras escritas com letra maiúscula e converse com seu colega: por
que essas palavras aparecem em letra maiúscula?

1 B É correto escrever Macaquinho com letra maiúscula? Por quê?

1 C Junto com seus colegas escreva uma orientação para uso de letra maiúscu-

la, no caderno.
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Releia outro conto da sequência Conta, África e destaque o uso das letras
maiúsculas. Anote em seu caderno se há algum uso diferente das observações
realizadas em sala. No dicionário, você encontra a escrita correta das
palavras, e uma maneira de tirar dúvidas ortográficas é consultá-lo. Traga as
suas anotações para discussão coletiva na próxima aula.

pontuação de diálogo
2 A Retome a leitura de um trecho do conto A princesa, o fogo e a chuva:
O rei mandou chamar a filha e anunciou a decisão que havia tomado:
– Prometi ao fogo que você se casará com ele.
– Com o fogo? Mas se eu prometi à chuva que me casaria com ela!
– E agora, o que faremos? – exclamou o rei, preocupado.
– Estamos presos entre duas promessas!

2 B Agora leia um trecho do conto Anansi, o velho sábio. Ele fala do tempo em

que não havia histórias no mundo. Elas eram guardadas pelo deus do céu, e Anansi
– a aranha sábia – resolveu sair em busca de histórias para o mundo.
[...] Meu filho, quando o poderoso e majestoso deus do céu viu o frágil velhinho de membros filiformes se aproximar de seu trono, deu uma boa risada:
“O que o leva a crer que você seria mais capaz que outro para pagar o preço
que exijo em troca das minhas histórias?” “Mas, afinal, qual é esse preço?”,
quis saber a aranha.
“Um preço extremamente alto: quatro criaturas assustadoras e inatingíveis.
Onini, o píton que engole um homem de uma só vez; Osebo, o leopardo que
tem dentes como sabres; Mmboro, o enxame de zangões que pululam e picam; e Mmoatia, a fada que nunca se vê. Traga-os.”
Extraído do livro Anansi, o velho sábio, Rosa Freire d’Aguiar (tradutora),
ilustração Jean-Claude Götting, Ed. Companhia das Letrinhas

2 C Grife com um traço a fala do sábio e com dois traços a fala do deus. Agora,

compare com a marca do diálogo presente no texto A princesa, o fogo e a chuva.
O que você vê de diferente? Converse com um colega e anote.
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análise de texto bem escrito
3

Todos juntos, vocês vão retomar o conto A princesa, o fogo e a chuva. Localize e destaque, grifando, as palavras e expressões que indicam a passagem do
tempo ou a mudança de assunto. Releia-as e anote em seu caderno, colocando a
data e o que elas representam.

uso do dicionário
4

Na sequência A África é aqui, você está estudando o gênero verbete de enciclopédia, comparando-o com o verbete de dicionário. Como você já sabe, tanto o
verbete de dicionário quanto o de enciclopédia são organizados em ordem alfabética. Observe um verbete de dicionário:

verbete de dicionário
CARNAVAL substantivo masculino
1 hist período anual de festas profanas, originadas na Antiguidade e recuperadas pelo
cristianismo, e que começava no dia de Reis (Epifania) e acabava na Quarta-Feira de
Cinzas, às vésperas da Quaresma; constituía-se de festejos populares provenientes de
ritos e costumes pagãos e se caracterizava pela liberdade de expressão e movimento.
Obs.: inicial por vezes maiúsc.
2 período de três dias anteriores à Quarta-Feira de Cinzas, dedicado a festejos, bailes,
desfiles e folguedos populares (o que, no passado, equivalia ao entrudo). Ex.: <o c. este
ano cai em março> <Fulano vai passar o c. numa ilha> Obs.: inicial por vezes maiúsc.
3 conjunto de festejos, desfiles e divertimentos típicos dessa época do ano, nos quais
os participantes tipicamente vestem fantasias e usam máscaras. Ex.: o c. do Rio tem
deslumbrantes desfiles de escolas de samba
4 p. ext.infrm. alegria coletiva; folguedo, folia. Ex.: depois do terceiro gol, a comemoração virou c.
Extraído do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (houaiss.uol.com.br), acesso em 5/12/2015
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Além do significado das palavras, os verbetes de dicionário apresentam siglas que
indicam as classes gramaticais:
s.f. substantivo feminino			

adj. adjetivo

s.m. substantivo masculino		

pl., pl. plural

v., v. verbo				dim. diminutivo

O dicionário também serve para encontrar a escrita correta das palavras, e uma
maneira de tirar dúvidas ortográficas é consultá-lo. Os verbetes informam também:
divisão silábica, plural, diminutivo e pronúncia das palavras.
Em grupo, discutam:
• Qual a forma mais rápida de encontrar uma palavra no dicionário?
• Imagine que vocês vão ensinar um colega que não tem familiaridade com o dicionário. Que orientações é possível dar?
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Organize a lista de nomes da turma do 5º ano em ordem alfabética.
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ortografia: ditado para saber o que preciso estudar
6

Hoje a atividade é um ditado que fala da nossa cidade, Salvador. A proposta é
ler um texto e discutir as informações trazidas para depois participar de um ditado
diferente e assim aprender a escrever melhor.

DITADO
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ortografia: ditado interativo
7

Escreva o texto que o professor vai ditar, converse com seus colegas sobre
as dúvidas, ouça as dicas do professor e registre no quadro abaixo as explicações
para esclarecer cada questão que surgiu na sala.

ditado interativo: o que aprendi
Minhas descobertas
Dúvida
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Explicação

Como saber?

JOGO DOS RESTOS

sondagem
Nome:
Ano:

Data:

escrita de lista
Olá,
Em todos os cadernos, você vai encontrar um espaço como este para escrever o
que o professor ditar do melhor jeito que conseguir. Esta página será destacada e
guardada para que, no fim do ano, você possa ver quanto aprendeu.
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