
 

 

  

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Hoje é o último dia do mês de maio e amanhã iniciaremos o mês de junho. Vamos ler o 
texto abaixo. 
 

  
  
 Foi na época da Regência que a quadrilha foi introduzida no Brasil e ela fez grande sucesso nos 
salões brasileiros do século XIX, principalmente no Rio de Janeiro. Logo, caiu no gosto do povo, que 
modificou um pouco seu jeito de dançar e alterou o tipo de música. 
      A sanfona, o triângulo e a zabumba são instrumentos musicais que costumam acompanhar a 
quadrilha. Também são comuns o violão e a viola. A música mais famosa de quadrilha que temos foi 
composta por Mário Zan e se chama Festa na Roça. 
     O marcador da quadrilha é especial, pois é ele que dá a voz de comando da dança. Os participantes 
dançam obedecendo às ‘ordens’ do marcador. 
      A quadrilha é dançada em muitas regiões, mas cada lugar tem uma maneira muito própria e há 
lugares nos quais a dança é uma mistura da quadrilha tradicional com danças regionais.  
 

Agora é com você! 
1. De acordo com o texto, o que é quadrilha caipira? 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
2. O texto cita cinco instrumentos musicais típicos de quadrilhas. Quais são eles? 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 

3. A quadrilha tem sua origem na França. Quando ela chegou ao Brasil? Quem a trouxe? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4. Você já dançou quadrinha? 
________________________________________________________________________________ 
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FESTA  JUNINA  -  A  QUADRILHA 
 

       A quadrilha caipira ou quadrilha matuta é muito comum nas festas juninas. 
É uma dança de pares, geralmente aberta pelo noivo e pela noiva, pois a 
quadrilha representa o grande baile de casamento que foi realizado de 
mentirinha. 
Esse tipo de dança (quadrille) surgiu na França, no século XVIII, tendo como 
origem a contradança francesa. 



 

 

COMIDAS TÍPICAS DA FESTA  JUNINA   
 

     Leia o texto abaixo, sobre comidas típicas juninas. 

Como o mês de JUNHO é época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados 

relacionados às festividades são feitos deste alimento. Pamonha, CURAU, milho cozido, canjica, 

cuscuz, PIPOCA, bolo de milho são alguns exemplos. 

     Além das RECEITAS com MILHO, também fazem parte do cardápio desta época: arroz doce, bolo 

de AMENDOIM, bolo de PINHÃO, bombocado, broa de FUBÁ, cocada, pé-de-moleque, quentão, 

vinho quente, batata doce e muito mais”. 

 

5.  Complete a tabela abaixo com as mesmas palavras destacadas no texto que acabamos de ler, 
separe as sílabas e depois, classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba: 

Palavra Separação de Sílabas Classificação 
   
   
   
   
   
   
   
   

6. Observe este texto: 

 

 

 

 

 

 

 

a) O texto que você leu é um: 

(      ) bilhete                  (      ) poema                  (      ) convite                      (      ) conto 

 

b) Clique no link a seguir para confeccionar um modelo de convite.                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=yS4_IlhOgqQ  

Aprendemos como fazer um convite, agora faça um convite para um(a) 

amigo(a) seguindo passo a passo do vídeo que você assistiu. Caprichem! 

 


