
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 26/06/2020 

PROFESSORA: TIELE HELENA      TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

 “ARRAIÁ” DO CONHECIMENTO 

    Neste dia, faremos um encontro para comemorar uma festa típica e famosa do mês 

de junho: a Festa Junina. 

     A festa terá muita animação, pescaria, “quiz” de maçã do amor, danças e muito 

mais, prepare-se com o que você tiver em casa para curtir nosso “arraiá”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Leia atenciosamente o poema abaixo: 

 

LINDA JUNINA 

 

Que linda Junina, 

Festiva como sempre, 

Em seus olhos contentes 

O desejo de se divertir. 

Ah linda Junina, 

Enche os corações de alegria, 

Com essa magia folclórica, 

Que retrata um pouco a nossa história. 

Linda Junina 

É diversão, confusão. 

Tudo se encaixa na matéria 

Da felicidade, 

O importante mesmo é curtir. 

Linda Junina 

Some entre os fogos, 

Brilha entre as quadrilhas, 

Quente entre as fogueiras, 

Culta entre as culturas, 

Divertida entre as brincadeiras. 

Linda Junina 

Vem e deixa saudades, 

Suas músicas, danças, comidas,  

Bebidas, brincadeiras e vontades. 

Mas deixa a alegria de ter vivido mais uma 

linda Junina. 
 

Camila da Silva César 

 

 

 

 

2) O poema fala sobre a linda junina. Pense 

no que pode se referir essa expressão, o que 

significa? 

____________________________________________

____________________________________________ 

3) Analisando o poema... 

Complete com o que aprendemos sobre 

poemas nas nossas aulas. 

a) O poema está dividido em grupos. Nesse   

caso, temos _________ grupos, que são 

chamadas de ______________________. E 

cada linha que compõe o poema é 

chamado de ____________. 

b) Procure na 1ª e na 2ª estrofe, palavras que 

rimam. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

4) No decorrer do poema encontra-se o que 

a linda junina possui. Cite o que não pode 

faltar numa linda junina, de acordo com o 

poema. 

 



5) Observe os seguintes versos da última estrofe do poema e faça o que for solicitado. 

 

 

 

 

a) De acordo com as palavras em destaque, explique o porquê a linda junina deixa tanta 

saudade. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Com base, no que você leu no poema e no trecho em destaque acima, responda? 

 Nós estamos no mês da linda junina? Que mês é esse? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c) As pessoas costumam prolongar por mais meses esse tipo de festa? Por que você acha 

que essa festa é sempre prolongada? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6) E você, gosta de festa junina? Quais são as coisas que você mais gosta nesse tipo de 

festa?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“Vem e deixa saudades, 

Suas músicas, danças, comidas,  
Bebidas, brincadeiras e vontades. 
Mas deixa a alegria de ter vivido Mais 
uma linda Junina” 


