
Proposta 5



Combinados 
iniciais

1. Converse com a criança sobre as 

atividades do dia: o que farão e de que 

forma, de acordo com as orientações 

gerais (organização da rotina, 

combinados, calendário, etc.) 

2. Prepare-a para realizar a leitura do 

poema: Guaraná com canudinho, de Sérgio 

Capparelli. O ideal é que você leia 

sozinho antes para conhecer o texto. 

Pergunte se, pelo título, ela consegue 

imaginar como será esse poema... 



Uma vaca entrou num bar

e pediu um guaraná.

O garçom, um gafanhoto,

tinha cara de biscoito.

Olhou de trás do balcão,

pensando na confusão.

Fala a vaca, decidida,

pronta pra comprar briga:

– E que esteja geladinho

pra eu beber de canudinho!

Na gravata borboleta,

gafanhoto fez careta.

Responde: vaca sem grana

se quiser vai comer grama.

– Ah, é?, muge a vaca matreira,

quem dá leite a vida inteira?

– Dou leite, queijo, coalhada,

reclamo, ninguém me paga.

Da gravata, a borboleta

sai voando, satisfeita.

Gafanhoto leva um susto,

acreditando, muito a custo.

E serve, bem rapidinho,

guaraná com canudinho.

    

Sérgio Caparelli

Guaraná 
com 

canudinho

Leitura



Conversa após a 
leitura 

1. Converse com a criança sobre suas 

impressões a respeito do poema lido e 

pergunte o que ela achou.

2. Questione sobre os personagens: o que 

têm de esquisito, de engraçado, de 

verdadeiro, de fantasia…

3. Pergunte se ela percebeu que existem 

sons que “combinam” entre si, como: 

BALCÃO e CONFUSÃO - GELADINHO e 

CANUDINHO… veja se ela identifica 

mais algumas rimas no poema.



Dica de 
preparação para
 o Desafio do Dia

Vocês irão assistir a um vídeoclipe do 

grupo Tiquequê para acompanharem e 

brincarem com a canção. Como as rimas 

estão muito presentes, a ideia é que 

ouçam algumas vezes e, quando surgir a 

rima, abaixe o volume, pedindo para que a 

criança continue dizendo a palavra que 

completa a rima. Por exemplo: “Se eu 

fosse uma tartaruga, andava bem DEVAGAR. 

E se eu quisesse ir bem longe acho que ia 

___________ (DEMORAR)...”



Dica de 
preparação para
 o Desafio do Dia

Sugestão: Ao abaixar o volume para a 

criança cantar a palavra que rima, 

veja se ela se sente segura; caso 

contrário, você pode cantar com ela 

para apoiá-la e compartilhar um 

momento descontraído.

Aproveitem! 

Vocês darão boas risadas!!!



   Desafio do dia

Rimas

Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=YNwT0vilGIs

GRUPO TIQUEQUÊ

https://www.youtube.com/watch?v=YNwT0vilGIs


Para ajudar...

Brincar com  rimas é deixar fluir a 
imaginação, é criar novas formas de 
falar e de se divertir. 

A letra da música está registrada nas  
próximas telas para ajudá-los neste 
jogo... Algumas palavras estão  em 
negrito para chamar sua atenção no 
momento de abaixar o volume... 

André Neves 



    Se eu fosse… - Grupo   TIQUEQUÊ
Se eu fosse uma formiguinha seria pequenininha. Faria um mega esforço para carregar uma 

folhinha.
Se eu fosse uma formiguinha tcha, tcha, tcha.
Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir no 

banheiro.
Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tcha, tcha, tcha.
E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho, e comer muitas bananas, seria um grande 

barato.
E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tcha, 

tcha, tcha.
Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar e se eu quisesse ir bem longe, acho que ia 

demorar.
Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse 

uma formiguinha, tcha, tcha, tcha.
Se eu fosse um papagaio seria muito falante, tudo que eu escutasse repetiria num instante.
Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um 

bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tcha, tcha, tcha.



Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago. Abria um bocão bem grande cheio de dente 
afiado.

Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um 
macaco, Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tcha, tcha, tcha.

Se eu fosse uma galinha ficava chocando ovo, quando nascesse o pintinho botava outro de 
novo.

Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma 
tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tcha, 
tcha, tcha.

Se eu fosse um elefante, com minha tromba comprida, deixava ela esticada só pra te dar uma 
lambida.

Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um 
papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu 
fosse uma formiguinha, tcha, tcha, tcha...

Continuando… o desafio é bom!



Para encerrar...
Vamos brincar de rimar?

    
Agora a sugestão é que vocês brinquem 

com as parlendas e quadrinhas da tradição 
oral brasileira apresentadas na próxima tela e 
depois inventem novas rimas para se 
divertirem! 

Usem a criatividade, que a folia vai começar...
André Neves 



Hoje é domingo
Pede cachimbo
Cachimbo é de barro
Dá no jarro
O jarro é fino
Dá no sino
O sino é de ouro
Dá no touro
O touro é valente
Dá na gente
A gente é fraco
Cai no buraco
O buraco é fundo
Acabou-se o mundo.

Meio-dia
Macaco assobia
Panela no fogo
Barriga vazia.

Quem cochicha
o rabo espicha
Come pão
com lagartixa.

Lá atrás da minha casa
Tem uma vaca chocadeira
Quem rir ou falar primeiro
Corre o bicho e a bicheira.

Algumas parlendas e quadrinhas 

Vocês conhecem 
mais algumas 
para recitar? 



https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite

