
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL SIQUEIRA DE PAULA 

Nome do aluno: 
Semana:20 

Professora: Neili da Silva Moreira Quarta- Feira Turmas: 2° Ano 

Componente Curricular: 3 aulas de Língua Portuguesa Entrega: Foto/vídeo/ 
Atividade impressa  

 
  LINGUA PORTUGUESA 

 

Atividade 1- Leia o poema: O MENINO AZUL (Cecília Meireles) 

 
O menino quer um burrinho para 
passear. 
Um burrinho manso, 
Que não corra nem pule. 
Mas que saiba conversar. 
 
O menino quer um burrinho 
Que saiba dizer o nome dos rios 
Das montanhas, das flores, 
-tudo o que aparecer. (...) 

(...) 
E os dois sairão pelo mundo 
Que é como um jardim 
Apenas, mais largo, 
E talvez mais comprido 
E que não tenha fim 
 
Quem souber de um burrinho desses 
Pode escrever para a Rua das Casas, 
Número das portas 
Ao Menino Azul, que não sabe ler. 

 

 
 
 

a) Qual é o titulo do poema ----------------------------------------------- 
 
 
b) Quem é a autora desse poema -------------------------------------- 
 
 
Atividade 2- Passe para o diminutivo as palavras a seguir 
 
Jardim 
 
-------------------------------------------- 
 



 

  
 
Manso 
 
--------------------------------------------- 
Burro 
 
--------------------------------------------- 

 
Azul 
 
----------------------------------------------- 
Número   
 
----------------------------------------------

 
Atividade 3- crie um poema no seu caderno usando  palavras com nh e lh. Lembrando  
que a estrutura Do poema deve conter estrofes e versos. Sendo a rima opcional. 
 
Atividade 4- sistematização do gênero literário poema. Conhecendo um pouco mais 
sobre a autora Cecília Meireles. 
 

Biografia de Cecília Meireles. Cecília Meireles 
Poetisa brasileira 
 

Cecília Meireles (1901-1964) foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora 
brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com 
mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos estreou na literatura com o livro "Espectros". 
Participou do grupo literário da Revista Festa, grupo católico, conservador. Dessa 
vinculação herdou a tendência espiritualista que percorre seus trabalhos com frequência. 
Embora mais conhecida como poetisa, deixou contribuições no domínio do conto, da 
crônica, da literatura infantil e do folclore.Cecília Benevides de Carvalho Meireles (1901-
1964) nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos 
meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por 
sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. 

Atividade 5- Conhecendo mais um poema de Cecília Meireles. 

 
 


