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Iniciaremos a aula de hoje com a leitura do poema “Minha Pátria” escrito por Vicente 

Guimarães. 

Minha Pátria.  

Eu gosto da minha Pátria... 

De seus campos, suas matas,  

Gosto tanto do Brasil! 

Deste lindo céu de anil. 

 

Tudo é grande em minha Pátria 

Seus pássaros mais cantores, 

Sua terra mais fécula 

E mais lindas suas flores. 

 

Seus rios são caudalosos 

E seu céu é mais azul 

Onde entre lindas estrelas, 

Brilha o Cruzeiro do Sul. 

 

É muito grande o Brasil 

Não cabe nesse lugar 

Mas trago-o, inteirinho, 

Dentro do meu coração. 

 Vicente Guimarães. 

 

 

 

Glossário: 

• Anil -  tonalidade de azul. 

• Fécula - Substância farinácea composta de grãos de amido que se extrai das 

sementes e órgãos vegetais subterrâneos. 

• Cruzeiro do Sul - é uma constelação localizada no céu meridional em uma porção 

brilhante da Via Láctea. 

 

 



 

 

 

 
 

              

                        

                     Clique na imagem da constelação  

                        para aprender sobre as estrelas. 

 

 

 

Gênero textual: Poema 

 O poema é um gênero textual que utiliza as palavras como material para escrever 

organizando-as em versos e estrofes, ou seja, apresenta uma estrutura que permite 

defini-lo como gênero. A palavra poema significa “fazer, criar, compor”. 

 Em um poema as palavras podem ou não rimar entre si. 

 O que é um verso e uma estrofe em um poema? 

 Verso               cada linha de um poema. 

 Estrofe               é o conjunto de vários versos.  

 

O texto que lemos: Minha Pátria é um exemplo de poema. 

 

Agora é com você... 

a) Quantos versos tem o poema? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Quantos estrofes ele tem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Existem palavras que rimam? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) Pinte com a mesma cor, as palavras que rimam em cada verso do poema. Troque 

de cor a cada rima. Exemplo: 

Céu  -  Papel 

Pião  -  Coração 

https://www.bing.com/videos/search?q=fleu+astronomia+por+um+dia&&view=detail&mid=3214798EFC7F3C6029763214798EFC7F3C602976&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q=fleu%20astronomia%20por%20um%20dia&qs=n&form=QBVR&sp=-1&ghc=1&pq=fleu%20astronomia%20por%20um%20dia&sc=0-26&sk=&cvid=526730B470A7406B8097BFD83692E38B

