
                                                         PLANO ESTRATÉGICO DE ESTUDO A DISTÂNCIA 

                                                                         REDE MUNICIPAL DE CUNHA/SP 

                                                                     2ºANOS – ENSINO FUNDAMENTAL 

Objetivos:  

 Mobilizar para participar, de forma, adequada, das práticas propostas, sejam orais ou 

escritas. 

    Planejar intervenções e desafios, ajustando atividades. 

 Usar a leitura e escrita para participar efetivamente da sociedade. 

 Orientação para os alunos: Fazer o cabeçalho diariamente, leitura do alfabeto, nome 

completo. 

1º semana= Português 

1º Atividade =Produzir listas  

NOMES 

PRÓPRIOS 

FRUTAS ANIMAIS DA 

TERRA 

ANIMAIS DO 

MAR 

MATERIAL 

ESCOLAR 

     

     

     

     

     

 

2º Atividade: Jogo de stop de ortografia ( escolha uma letra e comece o jogo, preenchendo as 

colunas com a letra inicial, depois some os pontos para ver quem é o vencedor) 

LETRA 

SORTEADA 

NOME ANIMAL ALIMENTO OBJETO PONTOS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 



 

3º Leia a parlenda abaixo: 

 

4- complete a parlenda abaixo: 

 

5- Reescreva a parlenda no caderno: 

6- Circule no texto as rimas e copie-as no caderno: 

6- Escreva em seu caderno outra parlenda que você tenha em sua memória. 



 

 

2ª Semana= Português  Sequência Didática 

 Leitura do Poema: A Foca ( após a leitura prévia, faça a leitura com a criança) 

 

 

2- Atividade – Complete o texto as palavras que estão faltando. 

 

3-Após a leitura do texto, recorte-o e coloque-o na ordem correta 



 

5- Escreva no quadro abaixo as palavras: 

 

 

5-  Escreva em seu caderno as palavras que rimam com: 

Feliz  

Nariz  

Palminha  

 



6- Escolha 3 palavras do poema e escreva frases:  

7- Reescreva em seu caderno o poema A FOCA 

3º Semana: Bilhetes e Convite 

 

 

1- Complete no texto os dados que estão faltando no convite. ( leia com atenção) 



 

 

2- Olhando o modelo acima responda as perguntas : 

3- Escreva em seu caderno um convite. 

 

 



4- Leia o bilhete abaixo: 

 

5- Quem escreveu esse bilhete? 

6- Para quem foi enviado esse bilhete? 

7- Qual é o assunto do bilhete? 

8- Escreva um bilhete para um colega. 

9- Escreva uma lista de palavras das coisas que você mais gosta de fazer em casa. 

10- Converse com seus pais e faça também uma lista perguntando o que eles mais gostam 

de fazer.  

 

4º Semana= Cantigas 

1- Faça uma pesquisa em sua casa sobre as cantigas de rodas que vocês conhecem. 

2- Escreva na tabela abaixo o título das cantigas, as que você já sabe e as que pesquisou. 

Cantigas conhecidas Cantigas que você aprendeu hoje 

  

  

  

  

  

 

3- Agora escreva em seu caderno uma cantiga que mais gosta. 

4- Depois da leitura da cantiga abaixo faça as atividades 



 

5- Escreva nos espaços as palavras que estão faltando. 

 

   



6- Agora usando as imagens forme frases: 

 

 

7- Observe as imagens  



 

8- Faça uma ilustração da cantiga. 

 

5 ª Semana  Conto 

1º Faça uma pesquisa em sua família sobre os contos que eles conhecem, depois registre-os 

em seu caderno. 

Contos conhecidos  Contos que eu aprendi 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



2- Vamos fazer a leitura do Conto A Branca de Neve  

 

3- Agora que você já leu o conto, vamos fazer uma roda de conversas sobre o conto e juntos 

descobrir o que a história quis nos passar.( Faça perguntas as crianças para possibilitar que 

reconheçam através de sua imaginação as caracte 

rísticas das personagens). 

4-  Depois que conversarmos sobre o conto, vamos juntos reescrevê-lo ( A criança escreve e 

depois juntos fazemos a correção das palavras) 

5- Agora é a hora de escrever sobre o que aprendemos: 



 

5- Escolha um trecho do conto e reescreva como você queira. 



 

 

 

 



Após a leitura e a apreciação da receita, organize-se de maneira possa refletir e discutir sobre algumas 

questões referentes ao texto. Por exemplo: 

 Quais são os ingredientes dessa receita? 

Qual o modo de preparo desse bolo? 

O que você acha das instruções dessa receita? 

O que tem de diferente nesta receita? 

Qual a função das imagens ou dos textos escritos na receita. (Logo em seguida faça as atividades) 

1. Esse texto ensina a fazer um bolo por meio de imagens e texto escrito. Como é chamado esse 

gênero textual? 

(           )  POEMA 

(           )  RECEITA 

(           )  HISTÓRIA EM QUADRINHO 

2. Observe os passos da receita e ordene de acordo com as instruções do modo de preparo. 

 

 

3. Reescreva uma parte da receita substituindo as imagens por palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXOS DE TEXTOS PARA LEITURA 

Contos: A Bela Adormecida  (Irmãos Grimm) 

Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas 

pouco felizes, porque não tinham concretizado maior sonho deles: terem filhos. 

— Se pudéssemos ter um filho! — suspirava o rei. 

— E se Deus quisesse, que nascesse uma menina! —animava-se a rainha. 

— E por que não gêmeos? — acrescentava o rei. 

Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se 

alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos 

bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. 

Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do 

parque real. E, de repente, pulou para fora da água uma rãzinha. 

— Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo: Antes que passe um ano 

a senhora dará à luz uma menina. 

E a profecia da rã se concretizou, e meses depois a rainha deu a luz a uma linda 

menina. 

O rei, que estava tão feliz, deu uma grande festa de batizado para a pequena princesa 

que se chamava Aurora. 

Convidou uma multidão de súditos: parentes, amigos, nobres do reino e, como 

convidadas de honra, as treze fadas que viviam nos confins do reino. Mas, quando os 

mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-mor correu até o rei, 

preocupadíssimo. 

— Majestade, as fadas são treze, e nós só temos doze pratos de ouro. O que faremos? 

A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se 

ofender. E uma fada ofendida… 

O rei refletiu longamente e decidiu: 

— Não convidaremos a décima terceira fada — disse, resoluto. — Talvez nem saiba 

que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos complicações. 

Partiram somente doze mensageiros, com convites para doze fadas, conforme o rei 

resolvera. 



No dia da festa, cada uma das fadas chegou perto do berço em que dormia a princesa 

Aurora e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. 

— Será a mais bela moça do reino — disse a primeira fada, debruçando-se sobre o 

berço. 

— E a de caráter mais justo — acrescentou a segunda. 

— Terá riquezas a perder de vista — proclamou a terceira. 

— Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu — afirmou a quarta. 

— A sua inteligência brilhará como um sol — comentou a quinta. 

Onze fadas já tinham passado em frente ao berço e dado a pequena princesa um dom; 

faltava somente uma (entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom 

desajeitado tinha virado uma taça de sorvete) quando chegou a décima terceira, 

aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro. 

Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter 

sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a princesa Aurora, que dormia tranqüila, 

e disse: — Aos quinze anos a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. 

E foi embora, deixando um silêncio desanimador e os pais desesperados. 

Então aproximou-se a décima segunda fada, que devia ainda oferecer seu presente. 

— Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para 

modificá-la um pouco. Por isso, Aurora não morrerá; dormirá por cem anos, até a 

chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. 

Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, decidiu tomar 

providências, mandou queimar todas as rocas do reino. E, daquele dia em diante, 

ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do 

castelo. 

Aurora crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando 

resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa, os súditos a adoravam. 

No dia em que completou quinze anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados 

numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivessem até esquecido 

a profecia da fada malvada. 



A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar 

pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à 

parte de cima de uma velha torre, abriu-o, subiu a longa escada e chegou, enfim, ao 

quartinho. 

Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fuso uma 

meada de linho. A garota olhou, maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. 

— Bom dia, vovozinha. 

— Bom dia a você, linda garota. 

— O que está fazendo? Que instrumento é esse? 

Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão: 

— Não está vendo? Estou fiando! 

A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da 

velhinha. 

— Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. 

Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso. E, naquele 

instante, cumpriu-se o feitiço. Aurora furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu 

tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus olhos se 

fecharam. 

Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. 

Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. 

Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os 

pássaros no telhado. 

Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças; 

adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus 

cabelos. 

Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar, parou 

também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, 

mergulhado em profundo silêncio. 

Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. Tão extensa que, após 

alguns anos, o castelo ficou oculto. 



Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira 

hasteada que pendia na torre mais alta. 

Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história da princesa Aurora, a bela 

adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. A princesa Aurora, a mais 

bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. 

Contos, fabulas e historinhas: A Bela Adormecida 

 

Alguns cavalheiros, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande 

barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade 

própria: os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar: 

seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar, e fechavam as mínimas frestas. 

Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, 

machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. 

Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo 

bisavô a história da bela adormecida que, desde muitos anos, tantos jovens a 

procuravam em vão alcançar. 

— Quero tentar também — disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco 

distante do castelo. 

Aconselharam-no a não ir. — Ninguém nunca conseguiu! 

— Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam… 

— Alguns morreram entre os espinheiros… 

— Desista! 

Muitos foram, os que tentarem desanimá-lo. 

No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade se completavam justamente 

os cem anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara, finalmente, o dia 

em que a bela adormecida poderia despertar. 

Quando o príncipe se encaminhou para o castelo viu que, no lugar das árvores e galhos 

cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de 

flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como 

para encorajá-lo a prosseguir; e voltou a se fechar logo, após sua passagem. 



O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte elevadiça estava abaixada e dois 

guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande 

número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos; os cavalos 

que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. 

Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua 

própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do 

príncipe se levantavam nuvens de poeira. 

Salões, escadarias, corredores, cozinha… Por toda parte, o mesmo espetáculo: gente 

que dormia nas mais estranhas posições. 

O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de 

ferro que levava à torre, subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia A 

princesa Aurora. 

A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o rosto 

rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou se inclinou e 

deu-lhe um beijo. 

Imediatamente, Aurora despertou, olhou par ao príncipe e sorriu. 

Todo o reino também despertara naquele instante. 

Acordou também o cozinheiro que assava a carne; o servente, bocejando, continuou 

lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. 

O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia murmurar 

as folhas das árvores. A vida voltara ao normal. Logo, o rei e a rainha correram à 

procura da filha e, ao encontrá-la, chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la 

despertado do longo sono de cem anos. 

O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa em casamento que, por sua vez, já 

estava apaixonada pelo seu valente salvador. 

Eles, então, se casaram e viveram felizes para sempre! 

 

 

 

 



Contos » Chapeuzinho Vermelho (Irmãos Grimm) 

Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos 

negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. 

Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta 

capa com capuz; ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e 

os olhos negros da menina. 

Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão 

aquela e, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de “Chapeuzinho 

Vermelho”. 

Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho não tinha outros parentes, a não ser uma avó 

bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha, no interior 

da mata. 

De vez em quando ia lá visitá-la com sua mãe, e sempre levavam alguns mantimentos. 

Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito mas, 

quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo 

para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. 

Então, chamou a filha: 

— Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó, ela gostará muito. 

Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e, com certeza, não tem vontade 

de cozinhar. 

— Vou agora mesmo, mamãe. 

— Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar 

do caminho certo. Há muitos perigos na floresta! 

— Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e 

colocou também um pote de geléia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de 

comer as broinhas com manteiga fresquinha e geléia. 

Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No 

meio das árvores somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído 

dos machados dos lenhadores. 

A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo 

enorme, de pêlo escuro e olhos brilhantes. 



Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. 

Queria mesmo devorá-la num bocado só. Mas não teve coragem, temendo os 

cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de 

astúcia. 

— Bom dia, linda menina — disse com voz doce. 

— Bom dia — respondeu Chapeuzinho Vermelho. 

— Qual é seu nome? 

— Chapeuzinho Vermelho 

. — Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde 

está indo assim tão só? 

— Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. 

— Muito bem! E onde mora sua avó? 

— Mais além, no interior da mata. 

— Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. 

— Numa casinha com as venezianas verdes, logo29 após o velho engenho de açúcar. 

O lobo teve uma idéia e propôs: 

— Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta, para ver 

quem chega primeiro. Eu irei por aquele atalho lá abaixo, e você poderá seguir por 

este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 

— Um, dois, três, e já! — gritou o lobo. 

Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto 

mais breve, e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. 

Bateu à porta o mais delicadamente possível, com suas enormes patas. 

— Quem é? — perguntou a avó. 

O lobo fez uma vozinha doce, doce, para responder: 

— Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geléia e 

manteiga fresca. 

A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu: 



— Puxe a tranca, e a porta se abrirá. 

O lobo entrou, chegou ao meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre 

vovozinha, antes que ela pudesse gritar. 

Em seguida, fechou a porta. Enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera de 

Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do 

lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, 

parando aqui e acolá: ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava 

observando o vôo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para 

colher um maço de flores do campo, encantou-se a observar uma procissão de 

formigas e correu atrás de uma joaninha. 

Finalmente, chegou à casa da vovó e bateu de leve na porta. 

— Quem está aí? — perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. 

Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse 

porque a vovó ainda estava gripada. 

— É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geléia 

e manteiga bem fresquinha! 

Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder: 

— Puxe o trinco, e a porta se abrirá. 

— Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. 

O lobo estava escondido, embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a 

vovó usava para dormir. 

Coloque as broinhas, a geléia e a manteiga no armário, minha querida netinha, e venha 

aqui até a minha cama. Tenho muito frio, e você me ajudará a me aquecer um 

pouquinho. 

Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas. Mas estranhou o 

aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda! Seria efeito da doença? E foi 

reparando: 

— Oh, vovozinha, que braços longos você tem! 

— São para abraçá-la melhor, minha querida menina! 

— Oh, vovozinha, que olhos grandes você tem! 



— São para enxergar também no escuro, minha menina! 

— Oh, vovozinha, que orelhas compridas você tem! 

— São para ouvir tudo, queridinha! 

— Oh, vovozinha, que boca enorme você tem! 

— É para engolir você melhor!!! 

Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre 

Chapeuzinho Vermelho. 

— Agora estou realmente satisfeito — resmungou o lobo. Estou até com vontade de 

tirar uma soneca, antes de retomar meu caminho. 

Voltou a se enfiar embaixo das cobertas, bem quentinho. Fechou os olhos e, depois de 

alguns minutos, já roncava. E como roncava! Uma britadeira teria feito menos barulho. 

Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó, ouviu o 

barulho e pensou: “Olha só como a velhinha ronca! Estará passando mal!? Vou dar 

uma espiada.” 

Abriu a porta, chegou perto da cama e… quem ele viu? 

O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande 

balão! 

O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, que já 

matara muitas ovelhas e cabritinhos. 

— Afinal você está aqui, velho malandro! Sua carreira terminou. Já vai ver! 

Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para31 atirar, mas então lhe 

pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: “Aposto que este danado 

comeu a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la! Se foi isso, talvez eu ainda possa 

ajudar!”. 

Guardou a espingarda, pegou a tesoura e, bem devagar, bem de leve, começou a 

cortar a barriga do lobo ainda adormecido. 

Na primeira tesourada, apareceu um pedaço de pano vermelho, na segunda, uma 

cabecinha loura, na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou fora. 



— Obrigada, senhor caçador, agradeço muito por ter me libertado. Estava tão 

apertado lá dentro, e tão escuro… Faça outro pequeno corte, por favor, assim poderá 

libertar minha avó, que o lobo comeu antes de mim. 

O caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura, e da barriga do lobo saiu também a 

vovó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. 

— E agora? — perguntou o caçador. — Temos de castigar esse bicho como ele merece! 

Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma grande 

quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador que arrumou tudo bem 

direitinho, dentro da barriga do lobo, antes de costurar os cortes que havia feito. 

Em seguida, os três saíram da casa, se esconderam entre as árvores e aguardaram. 

Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho no estômago. Teria sido indigesta a 

vovó? Pulou da cama e foi beber água no córrego, mas as pedras pesavam tanto que, 

quando se abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. 

O caçador foi embora contente e a vovó comeu com gosto as broinhas. Chapeuzinho 

Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da mamãe: “Não 

pare para conversar com ninguém, e vá em frente pelo seu — caminho” 

  

O Pequeno Polegar ( Irmãos Grimm) 

Houve, uma vez, um camponês que, estando durante a noite sentado junto da lareira 

atiçando o fogo, disse à mulher que fiava aí ao lado: 

- Como é triste não ter filhos! Nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há 

tanto barulho e alegria! 

- E' verdade, - respondeu a mulher, suspirando, - mesmo que tivéssemos um único 

filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz, e o amaríamos 

de todo o coração. 

Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta e, passados sete meses, 

deu à luz um menino, perfeitamente formado, mas do tamanhinho de um polegar. 

Então, denominaram-no: Pequeno Polegar. 

Os pais alimentavam-no o melhor possível, mas o menino não cresceu; ficou do 

mesmo tamanhinho que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito 



inteligente e, bem cedo, revelou-se criança vivaz e esperta, sabendo sair-se bem em 

todos os empreendimentos. 

Um dia, o camponês estava se aprontando para ir à floresta rachar lenha; então, disse 

de si para si: 

- Como gostaria que alguém me fosse buscar com o carro para trazer a lenha! 

- Ah, papai, - exclamou o Pequeno Polegar, - eu irei! Fica sossegado, levarei o carro e 

chegarei lá na hora certa. 

O homem pôs-se a rir e disse: 

- Como é isso possível? Tu és muito pequeno para segurar as rédeas e guiar um cavalo! 

- Não faz mal, papai. Se a mamãe o atrelar, eu me sento na orelha do cavalo e lhe digo 

como e aonde deve ir. 

- Está bem! - respondeu o camponês; - por uma vez, podemos experimentar. 

Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo, sentou Polegar numa de suas orelhas 

e o petiz ia-lhe gritando como e aonde devia ir: "Ei, aí! Arre, irra!" 

O cavalo andava direito como se fosse guiado por um cocheiro e o carro seguia o 

caminho certo para a floresta. Eis que, justamente numa curva, quando o pequeno 

gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram por aí dois forasteiros. 

- Grande Deus! - disse um deles - que é isso? Aí vai um carro e o cocheiro que grita 

para o cavalo ó invisível! 

- Isso não é normal, - disse o outro, - vamos seguir o carro e ver aonde vai parar. 

O carro entrou direito na floresta e foi aonde estava a lenha rachada. Quando Polegar 

viu o pai, gritou-lhe: 

- Eis-me aqui, papai! Trouxe o carro, viste? Agora vem descer-me. 

O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e, com a direita, tirou o filhinho de sua 

orelha; todo satisfeito, o menino foi sentar-se num galhinho. 

Quando os dois forasteiros viram o Pequeno Polegar, ficaram tão admirados que não 

sabiam o que dizer. Então, um deles chamou o outro de lado e disse: 

- Escuta, aquele pimpolho poderia fazer a nossa fortuna se o exibíssemos a pagamento 

numa grande cidade. Vamos comprá-lo! 



Aproximaram-se do camponês e disseram-lhe: 

- Vende-nos esse anãozinho, nós o trataremos bem e ele se sentirá feliz conosco. 

- Não! - respondeu o pai. - Ele é a raiz do meu coração, jamais o venderia, nem por 

todo o ouro do mundo. 

Mas o Pequeno Polegar, ouvindo esse negócio, trepou pelas dobras da roupa do pai, 

sentou-se no seu ombro e sussurrou-lhe ao ouvido: 

- Papai, podes vender-me; eu saberei voltar outra vez. 

Assim, depois de muito discutir, o pai deu-o aos homens em troca de muitas moedas 

de ouro. 

- Onde queres que te ponha? - perguntou um dos homens. 

- Senta-me na aba do teu chapéu, aí eu poderei passear à vontade e admirar toda a 

região sem perigo de cair. 

Fizeram-lhe a vontade. Polegar despediu-se do pai, e, em seguida, foram andando. 

Andaram até ao escurecer; aí o pequeno disse: 

- Põe-me no chão um pouquinho; estou precisando. 

- Podes ficar aí mesmo, - disse o homem, - não tem importância. Também os 

passarinhos de vez em quando deixam cair alguma coisa na cabeça da gente! 

- Não, - insistiu o pequeno Polegar, - conheço bem as conveniências; desce-me 

depressa! 

O homem tirou o chapéu e pôs o pequeno num campo à margem da estrada. O 

pequeno, então, meteu-se por entre os torrões de terra, saltitando de cá para lá e, de 

repente, resvalou para dentro de um buraco de rato, o que justamente estava 

procurando. 

- Boa noite, senhores! podeis continuar vosso caminho sem mim! - gritou-lhes 

galhofeiro o petiz. 

Os dois homens correram e sondaram o buraco com um pau, mas foi trabalho perdido. 

Polegar ia resvalando sempre mais para o fundo e, como logo desceu a noite, escura 

como breu, os homens tiveram de partir, cheios de raiva e com a bolsa vazia. Quando 

Polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, saiu da galeria 



subterrânea. "E' perigoso andar pelos campos no escuro! - disse. - A gente pode 

quebrar o pescoço ou uma perna!" 

Por sorte sua, encontrou um caramujo. "Graças a Deus! - disse ele; - aqui poderei 

passar a noite em segurança!" E meteu-se dentro dele. 

Pouco depois, já ia adormecendo, quando ouviu passar dois homens, um dos quais 

dizia: 

- Como faremos para tirar o ouro e a prata do rico Vigário? 

- Eu te poderei ensinar, - gritou o pequeno Polegar. 

- Que é isso? - disse assustado um dos ladrões. - Ouvi alguém falar! 

Pararam e puseram-se a escutar; então Polegar repetiu: 

- Levai-me convosco, eu vos ajudarei. 

- Mas, onde estás? 

- Procurai no chão e prestai atenção de onde sai a minha voz. 

Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões encontram-no e o apanharam. 

- Tu, tiquinho de gente, como podes nos ajudar! - disseram eles. 

- Escutai, - disse o pequeno, - eu entrarei pela grade da janela no quarto do Senhor 

Vigário e vos entregarei o que quiserdes. 

- Está bem! - disseram os ladrões; - vamos ver para que serves. 

Quando chegaram à casa paroquial, Polegar insinuou-se pelas grades e entrou no 

quarto; uma vez dentro, pôs-se a gritar com todas as forças de seus pulmões: 

- Quereis tudo o que há aqui? 

Os ladrões alarmaram-se e disseram: 

- Fala baixo, não acordes ninguém! 

Mas Polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez: 

- Que quereis? Quereis tudo o que há aqui? 

A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu, sentou-se na cama e ficou 

escutando. Assustadíssimos, os ladrões fugiram; tendo corrido até bastante longe 



criaram coragem e pensaram: "Aquele tiquinho nos está arreliando!" Então voltaram e 

sussurraram-lhe através da grade: 

- Deixa de brincadeira e passa-nos qualquer coisa. 

Polegar então gritou mais alto ainda: 

- Dar-vos-ei tudo, mas estendei as mãos aqui para dentro. 

A empregada, que estava a escutar, ouviu-o distintamente; então pulou da cama e, 

tropeçando, foi até ao quarto. Os ladrões fugiram precipitadamente, correndo como se 

tivessem o diabo aos calcanhares. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela; 

quando voltou, Polegar, sem ser visto, escapuliu para o paiol de feno. Após ter 

vasculhado inutilmente todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama, 

julgando ter sonhado de olhos abertos. 

Polegar, trepando pelas hastes de feno, encontrara um excelente lugar para dormir. 

Tencionava descansar até dia feito e depois regressar à casa dos pais. Mas 

aguardavam-no outras experiências! Sim, o mundo está cheio de sofrimentos e 

atribulações! 

De madrugada, a criada levantou-se para dar comida aos animais. Dirigiu-se em 

primeiro lugar ao paiol, apanhou uma grande braçada de feno, justamente aquele 

onde se encontrava Polegar dormindo. Este dormia tão profundamente que não 

percebeu nada e foi acordar somente na boca da vaca, que o pegara junto com o feno. 

- Deus meu! - exclamou ele, - como fui cair dentro do pilão! 

Logo, porém, deu-se conta do lugar em que estava. E quanta atenção lhe foi necessária 

para desviar-se dos dentes a fim de não ser triturado! Mas sempre acabou 

escorregando para dentro do estômago da vaca. 

- Esqueceram de colocar janelas neste quartinho, - disse, - e não penetra sequer um 

raio de sol; além disso ninguém trás um lume! 

O apartamento não lhe agradava absolutamente; mas o pior era que, pela porta, 

continuava a entrar sempre mais feno, e o espaço restringia-se cada vez mais. Por fim, 

amedrontado, gritou com toda a força de que dispunha: 

- Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! 

A criada estava justamente mungindo a vaca; ouviu a voz falar e não viu ninguém; 

reconheceu a mesma voz que ouvira durante a noite e assustou-se tanto que 



escorregou do banquinho e entornou todo o leite. Correu para casa gritando ao 

patrão: 

- Meu Deus, reverendo, a vaca falou! 

- Quê? Enlouqueceste? - disse o vigário. 

Contudo, foi pessoalmente ao estábulo ver o que se 

passava. Mal havia posto o pé dentro, Polegar tornou a gritar: 

- Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! 

O vigário, então, assustou-se também e julgou que havia entrado um espírito maligno 

na vaca. Mandou logo matá-la. Uma vez abatida, pegaram o estômago e atiraram-no 

na estrumeira. 

Com grande dificuldade, Polegar conseguiu abrir caminho e avançar; mas, justamente 

quando ia pondo a cabeça para fora, sobreveio-lhe outra desgraça. Um lobo 

esfaimado, que ia passando por aí, agarrou o estômago da vaca e engoliu-o todo de 

uma só vez. 

Polegar não desaminou. "Talvez o lobo me dê atenção" pensou, e gritou-lhe de dentro 

da barriga: 

- Meu caro lobo, eu sei onde poderás encontrar um petisco delicioso. 

- Onde? - perguntou o lobo. 

- Numa casa assim e assim; tens que trepar pelo cano e aí encontrarás bôlo, linguiça e 

toucinho à vontade; - e descreveu-lhe detalhadamente a casa do pai. 

O lobo não o fez repetir duas vezes; durante a noite trepou pelo cano, penetrou na 

despensa e lá comeu até fartar-se. 

Quando ficou satisfeito, quis sair, mas tinha engordado tanto que não conseguiu voltar 

pelo mesmo caminho. Era justamente com isso que Polegar contava; e desandou a 

fazer um barulhão na barriga do lobo, batendo os pés e vociferando o mais que podia. 

- Queres calar-te? - disse-lhe o lobo, - acabas por acordar todo mundo! 

- Como! - respondeu Polegar. - Tu te empanturraste à vontade e eu quero me divertir! 



E voltou a gritar com todas as forças. Por fim o pai e a mãe acordaram, correram à 

despensa e espiaram por uma fresta. Vendo que era o lobo, precipitaram-se, um com o 

machado e o outro com a foice. 

- Fica atrás de mim, - disse o marido, - se não o matar com a primeira machadada, tu 

corta-lhe a barriga com a foice. 

Ouvindo a voz do pai, Polegar gritou: 

- Querido papai, eu estou aqui, dentro da barriga do lobo! 

- Deus seja louvado! - gritaram os pais muito contentes. - O nosso querido filhinho 

voltou. 

Mandou a mulher guardar a foice para não machucar o pequeno Polegar; depois, 

erguendo o machado, desferiu um terrível golpe na cabeça do lobo, prostrando-o 

morto no chão. Em seguida, munidos de uma faca e de uma tesoura, cortaram-lhe a 

barriga e tiraram o pequeno para fora. 

- Ah, - disse o pai, - como estivemos aflitos por tua causa! 

- Sim, papai, andei muito por esse mundo; agora, graças a Deus, respiro novamente ar 

puro. 

- Mas onde estiveste? 

- Oh, estive num buraco de ratos, no estômago de uma vaca e na barriga de um lobo. 

Agora quero ficar para sempre com meus queridos pais! 

- E nós não te venderemos mais nunca, nem por todo o ouro do mundo, - disseram os 

pais, abraçando e beijando ternamente o filhinho querido. 

Depois deram-lhe de comer e beber e tiveram de mandar fazer novas roupas para ele, 

porque as que vestia se haviam estragado, completamente, durante a viagem. 

 

 

 

 

 

Parlendas e Cantigas 



CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI?                           

CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI? 

O GATO COMEU 

CADÊ O GATO? 

FOI PRO MATO 

CADÊ O MATO? 

O FOGO QUEIMOU 

CADÊ O FOGO? 

A ÁGUA APAGOU 

CADÊ A ÁGUA? 

O BOI BEBEU 

CADÊ O BOI? 

FOI CARREGAR TRIGO 

CADÊ O TRIGO? 

A GALINHA ESPALHOU 

CADÊ A GALINHA? 

FOI BOTAR OVO 

CADÊ O OVO? 

O FRADE BEBEU 

CADÊ O FRADE? 

TÁ NO CONVENTO. 

QUEM COCHICHA 

UNA DUNA 

UNA DUNA 

TENA CATENA 

SACO DE PENA 



VILA VILÃO 

CONTA DIREITO 

QUE DOZE SÃO. 

CHICOTINHO QUEIMADO 

VALE DOIS CRUZADOS 

QUEM OLHAR PRA TRÁS 

LEVA CHICOTADA. 

CABRA CEGA DE ONDE VEIO? 

VIM DO PANDÓ 

QUE TROUXESTE PRA MIM? 

PÃO-DE-LÓ 

ME DÊ UM PEDACINHO? 

NÃO DÁ PRA MIM 

QUANTO MAIS PRA TUA AVÓ. 

1. Ciranda, Cirandinha 
Ciranda Cirandinha 
Vamos todos cirandar 
Vamos dar a meia volta 
Volta e meia vamos dar 
O Anel que tu me destes 
Era vidro e se quebrou 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou 
Por isso dona (nome da criança) 
Faz favor de entrar na roda 
Diga um verso bem bonito 
Diga adeus e vá embora 
2. Atirei o Pau no Gato 
Atirei o pau no gato, tô 
Mas o gato, tô 
Não morreu, reu, reu 
Dona Chica, cá cá 
Admirou-se, se se 
Do berrô, do berrô, que o gato deu, Miau! 
3. Capelinha de Melão 
Capelinha de melão 
É de São João 
É de cravo, é de rosa, 



É de manjericão 
São João está dormindo 
Não acorda, não 
Acordai, acordai, 
Acordai, João! 
4. Escravos de Jó 
Escravos de Jó 
Jogavam caxangá 
Tira, bota, deixa ficar 
Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá 
Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. 
5. Peixe Vivo 
Como pode o peixo vivo 
Viver fora da água fria 
Como pode o peixe vivo 
Viver fora da água fria 
Como poderei viver 
Como poderei viver 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 
Os pastores desta aldeia 
Já me fazem zombaria 
Os pastores desta aldeia 
Já me fazem zombaria 
Por me verem assim chorando 
Por me verem assim chorando 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 
6. A Galinha do Vizinho 
A galinha do vizinho 
Bota ovo amarelinho 
Bota um, bota dois, bota três, 
Bota quatro, bota cinco, bota seis, 
Bota sete, bota oito, bota nove, 
Bota dez! 
7. Borboletinha 
Borboletinha tá na cozinha 
Fazendo chocolate 
Para a madrinha 
Poti, poti 
Perna de pau 
Olho de vidro 
E nariz de pica-pau pau pau 
 

Receita 1 

BOLO DE MILHO 



Ingredientes: 

3 ovos 

1 pacote de queijo ralado tipo parmessão 

1 lata de milho verde 

1 lata (a mesma lata do milho) de açúcar 

1 lata de fubá 

1 lata de leite 

1/2 lata de óleo 

1 colher (sopa) de fermento 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador os ovos, o fubá, o açúcar, o milho verde, o leite , o óleo e o 

queijo ralado por 2 minutos. 

Em seguida, coloque o fermento em pó. 

Mexa com uma colher e coloque para assar em forno médio por 40 minutos. 

Receita 2 

BRIGADEIRO 

Ingredientes: 

1 lata de leite condensado 

1 colher de sopa de margarina sem sal 

7 colheres rasas das de sopa de Nescau ou 4 colheres de sopa de chocolate em pó 

chocolate granulado para fazer bolinhas 

  

Modo de preparo: 

Coloque em uma panela funda o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. 

Cozinhe em fogo médio e mexa sem parar com uma colher de pau. 

Cozinhe até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. 



Deixe esfriar bem, então unte as mãos com margarina, faça as bolinhas e envolva-as 

em chocolate granulado. As forminhas você encontra em qualquer supermercado. 

Receita 3 

GELATINA CREMOSA 

Ingredientes: 

2 caixas de gelatina de morango. 

1 lata de creme de leite. 

1 lata de leite condensado. 

Modo de preparo: 

Faça a gelatinas conforme as instruções da embalagem, porém substitua a metade da 

água quente por água fria, pois vai ser batida com os outros leites, e se estiver muito 

quente pode talhar. 

Bata no liquidificador a gelatina, o leite condensado e o creme de leite. 

Levar à geladeira até ficar consistente. 

Não precisa esperar a gelatina esfriar para bater. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


