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 (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 

Escolha um dos poemas a seguir e treine sua postura leitor. 

Leia para conhecer, utilizar a entonação e pontuação necessárias, exercite. 

Assim que se sentir preparado (a), grave um vídeo ou áudio declamando o poema e envie para a 
professora pelo google classroom. 

Guarda-chuvas – Rosana Rios 
Tenho quatro guarda-chuvas 
todos os quatro com defeito; 
Um emperra quando abre, 
outro não fecha direito. 

Um deles vira ao contrário 
seu eu abro sem ter cuidado. 
Outro, então, solta as varetas 
e fica todo amassado. 

O quarto é bem pequenino, 
pra carregar por aí; 
Porém, toda vez que chove, 
eu descubro que esqueci… 

Por isso, não falha nunca: 
se começa a trovejar, 
nenhum dos quatro me vale – 
eu sei que vou me molhar. 

Quem me dera um guarda-chuva 
pequeno como uma luva 
Que abrisse sem emperrar 
ao ver a chuva chegar! 

Tenho quatro guarda-chuvas 
que não me servem de nada; 
Quando chove de repente, 
acabo toda encharcada. 

E que fria cai a água 
sobre a pele ressecada! 
Ai… 

 

 



 
O Direito das Crianças – Ruth Rocha 

Toda criança no mundo 
Deve ser bem protegida 
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 

Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 
Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 

Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 

Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 

Mas criança também tem 
O direito de sorrir. 
Correr na beira do mar, 
Ter lápis de colorir… 

Ver uma estrela cadente, 
Filme que tenha robô, 
Ganhar um lindo presente, 
Ouvir histórias do avô. 

Descer do escorregador, 
Fazer bolha de sabão, 
Sorvete, se faz calor, 
Brincar de adivinhação. 

Morango com chantilly, 
Ver mágico de cartola, 
O canto do bem-te-vi, 
Bola, bola,bola, bola! 

Lamber fundo da panela 
Ser tratada com afeição 
Ser alegre e tagarela 
Poder também dizer não! 

Carrinho, jogos, bonecas, 
Montar um jogo de armar, 
Amarelinha, petecas, 
E uma corda de pular. 

 

 

 

 

 


