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TEMÁTICA 4ª SEMANA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Por Luana Franciele da Cunha 

 

Os hábitos alimentares de um indivíduo refletem sua imagem, não só o corpo, mas também a 

mente que se desenvolve de acordo com a sua alimentação, por esse motivo é de extrema 

importância ter uma alimentação saudável e adequada com cada fase do desenvolvimento 

humano, para cada fase da vida, a alimentação tem uma importância diferente, mas é 

essencial em todas elas. 

 Desde a infância cada indivíduo já tem suas preferências alimentares, cabendo à família e à 

escola incentivarem que estes sejam os mais saudáveis possíveis, pois fatores genéticos e 

hereditários interferem e muito nesses hábitos 

 Quando a criança sai do seu lar e começa a frequentar ambientes diferentes como escola, 

creches, ela sofre uma intensa influência de diversas formas, pois o contato com tantas 

pessoas diferentes tende a levar os pequeninos a imitarem os comportamentos dos outros, 

tanto na questão social como na alimentar, e isto pode trazer consequências tanto positivas 

como negativas. 

 Embora a alimentação e nutrição adequadas se configuram como direitos fundamentais da 

pessoa humana e requisitos básicos para a promoção e proteção da saúde, infelizmente ainda 

são pouco garantidos em nosso país. 

 Promover uma alimentação saudável é considerado um eixo prioritário de ação para 

promoção da saúde e, neste contexto, o ambiente escolar é apontado como espaço 

fundamental para a criação de documentos nacionais e legislações (BRASIL, 1999; CONSEA, 

2004). A educação para a saúde deve se iniciar nas idades da pré-escola (Educação Infantil) 

e escolar (Ensino Fundamental) devido a sua maior receptividade e capacidade de adoção de 

novos hábitos e, ainda, porque as crianças se tornam excelentes mensageiras e ativistas de 

suas famílias e comunidades (GOUVÊA, 1999). 

A importância da qualidade de vida em nosso dia-a-dia é de extrema necessidade apesar da 

dificuldade de uma definição específica que a caracterize, pois esse termo pode ter muitas 

definições de acordo com a visão de cada pessoa. De uma forma geral pode-se dizer que 

qualidade de vida envolve boa alimentação, boa educação, boa moradia, prática de exercícios 

físicos, relações harmoniosas com a família e amigos, diversão, enfim, o foco em questão está 

relacionada a alimentação. Não há dúvida que alimentação de qualidade é fundamental para 

garantir uma boa qualidade de vida. 
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Somos o que comemos e como comemos. (MONTEIRO e COSTA, 2004). A formação de 

hábitos alimentares saudáveis é um processo que se inicia desde o nascimento, com as 

práticas alimentares introduzidas nos primeiros anos de vida pelos pais, primeiros 

responsáveis pela formação dos mesmos. (AMARAL, 2008, p. 01). Uma boa alimentação é 

aquela que mantém o organismo em estado de saúde, ou seja, com osso e dentes fortes, peso 

e estatura de acordo com o biótipo do indivíduo, boa disposição, resistência às enfermidades, 

vontade de trabalhar e divertir se, para isso se faz necessária uma dieta balanceada que 

contenha variados nutrientes com múltiplas funções. (MONTEIRO e COSTA, 2004).  

 

A nutrição é um fator essencial na manutenção da saúde. Através de refeições balanceadas 

constitui um dos recursos utilizados pela medicina preventiva, alicerçados a outros para 

determinar uma vida saudável e duradoura. (DARTORA, et al, 2006, p. 201). Para essa 

conscientização sobre alimentação como fator de grande contribuição para melhor qualidade 

de vida, se faz necessário um incentivo a promoção da saúde por meio da educação 

nutricional se tornando, portanto, uma necessidade atual. A sociedade não precisa de 

modismos, e sim da verdadeira conscientização da importância dos hábitos alimentares 

corretos, isto é, fornecimento de alimentos necessários, nas quantidades adequadas, nos 

momentos certos, e por meio desta disciplina alimentar alcançar os benefícios satisfatórios 

para a saúde do corpo e, desta forma, contribuir para a aquisição de uma boa qualidade de 

vida (AMARAL, 2008). 

Consea (2004), afirma que: A alimentação e nutrição adequadas constituem direitos 

fundamentais do ser humano. São condições básicas para que se alcance um 

desenvolvimento físico, emocional e intelectual satisfatório, fator determinante para a 

qualidade de vida e o exercício da cidadania. Se for verdade que, muitas vezes, a falta de 

recursos financeiros é o maior obstáculo a uma alimentação correta, também é fato que ações 

de orientação e educativas têm um papel importante no combate a males como a desnutrição 

e a obesidade. Ao chamar a atenção de crianças e adolescentes para os benefícios de uma 

alimentação equilibrada, a escola dá a sua contribuição para tornar mais saudável a 

comunidade em que se insere. (CONSEA, p. 81). O comportamento alimentar de uma criança 

reflete nos processos de crescimento e desenvolvimento em todos os aspectos. Com a devida 

atenção e cuidados pode-se promover uma maior expectativa de vida do adulto futuro. 

É importante lembrar que uma criança não deve ficar muito tempo sem se alimentar, porque 

ela depende do alimento para o seu desenvolvimento, assim deve-se estar precavido para 

uma alimentação balanceada. (ZANCUL, 2004). Precisamos de alimentos porque neles 

encontramos tudo aquilo de que o nosso corpo necessita para a obtenção de energia, de 

nutrientes e de materiais de construção de novas células de reparo de componentes celulares 

para a regulação de funções e prevenção contra várias doenças. 

(GOWDAK, 2006, p.64). Uma dieta equilibrada e rica em alimentos saudáveis é essencial para 

levar a vida em plena harmonia. Porém, por vezes não conseguimos distinguir os alimentos 

12 mais saudáveis daqueles que são mais prejudiciais à nossa saúde. A alimentação completa 

é aquela onde ingerimos uma porção de cada tipo de alimento, de preferência um prato bem 

colorido e diversificado é o ideal. Como já dito, os melhores alimentos devem ser ricos em 

antioxidantes e pobres em gorduras, principalmente gordura saturada, lembrando que uma 

alimentação saudável deve significar prazer e saúde. (ZANCUL, 2004). Deste modo, nas 
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refeições devem-se incluir alimentos variados, como carnes, verduras, legumes e cereais, 

apresentado na figura. 

 

 

 

 PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 

 Figura 1- Pirâmide Alimentar Fonte: FREITAS,(2002). Segundo Freitas (2002) a pirâmide 

alimentar serve de orientação no que devemos usar com maior e menor quantidade, basta 

seguirmos este modelo e teremos uma vida com maior qualidade, principalmente entre as 

crianças que necessitam de orientação nesta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Alertar quantos os perigos da má alimentação; 

 Conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável; 

 Ensinar a importância de higienizar os alimentos; 

 Reconhecer a importância da boa alimentação para o funcionamento do nosso 

organismo; 

 Identificar alimentos saudáveis e não saudáveis; 

 Desenvolver a percepção visual, tátil, olfativa e degustativa. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1º Dia  

1- Hora da História: A história de hoje é “A cesta de Dona Maricota”(Canal Mundo do 

Nino), para isso acesse o Canal do Youtube, através do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MkODwYO5Pxo  

 

2- Para iniciarmos a conversa sobre o Tema da semana: “Alimentação Saudável”, que 

tal assistirmos um vídeo do Canal Vivendo Melhor com o Sid falando sobre Alimentação 

Saudável através do link abaixo. Depois vocês podem conversar sobre o assunto e fazer 

a próxima atividade do dia. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=juIYkmMEAU&feature=emb_tit

le 

 

3- Hora da Brincadeira 

Que tal hoje fazermos a “Brincadeira do Paladar” onde podemos reunir toda a família e 

fazer a degustação (experimentação) dos alimentos, para isso você vai precisar de itens 

alimentares, pratos e venda para os olhos. 

Passo 1: Um adulto deverá separar alguns tipos de alimentos (boa chance de usar as 

sobras de comida), pão, frutas, legumes, verduras, líquidos (leite, suco, etc), em seguida 

coloque os alimentos em pratos diferentes e organize; 

Passo 2: Cubra os olhos de todos com uma venda (lenço); 

Passo 3: Peça que cada um comece a tocar, sentir o cheiro e a textura para descobrir o 

que é. Não esqueça que todos  deverão  provar cada alimento que estiver no prato na 

sua frente. 

 

4- Para finalizar que tal fazer uma receita com as sobra de arroz, bom apetite!!! 

INGREDIENTES 

● 1  xícara (chá) de arroz cozido 

● ½ cenoura (⅓ de xícara (chá) ralada) 

● ½ abobrinha (½ xícara (chá) ralada) 

● 1 dente de alho 

● 2 colheres (sopa) de azeite 

● sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto 

● cebolinha fatiada a gosto para servir 

https://www.youtube.com/watch?v=MkODwYO5Pxo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=juIYkmMEAU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=juIYkmMEAU&feature=emb_title
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MODO DE PREPARO 

1. Lave e seque a cenoura e a abobrinha. Descasque e passe a cenoura na parte 

grossa do ralador. Passe a abobrinha (com a casca) também pela parte grossa do 

ralador. Descasque o dente de alho e passe na parte fina do ralador. 

2. Leve uma frigideira média (de preferência antiaderente) ao fogo médio. Quando 

aquecer, regue com ½ colher (sopa) de azeite, junte a cenoura e a abobrinha, tempere 

com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos, até murchar. Junte alho e mexa por 1 

minuto para perfumar. 

3. Acrescente o restante do azeite, junte o arroz e deixe fritar por cerca de 10 

minutos, mexendo de vez em quando, até ficar bem dourado – raspe o fundo da 

frigideira com a espátula para soltar os queimadinhos e deixar os grãos bronzeados. 

Tempere com sal e pimenta a gosto. Sirva a seguir com cebolinha fatiada a gosto. 

 

2º Dia 

1- Hora da História: A história de hoje é “Ana e as frutas”, para isso acesse o Canal da 

Turminha do Caramelo no Youtube, através do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA 

Sabemos sobre a importância do consumo de frutas para uma alimentação saudável, 

assim conversem sobre os diferentes tipos de frutas que costumam consumir, quais os 

preferidos da família, onde são adquiridas e quais os cuidados de higiene precisam ter 

antes de consumir as frutas. 

Em seguida façam um desenho dessas e outras frutas conhecidas da família. Essa 

atividade pode ser guardada e levada para a escola quando as aulas presenciais 

voltarem para a sistematização dessa atividade em sala. 

2- Agora que tal fazer essas frutas com massinha? 

 A família pode confeccionar massinha caseira e juntos fazerem diferentes frutas 

montando uma cesta bem colorida e variada. 

Sugerimos essa receita, no entanto, muitas outras são conhecidas podendo fazer a que 

melhor for de acesso à família. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA
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Ingredientes: 

4 xícaras de farinha de trigo 

1 e ½ xícara de água fria 

3 colheres de sopa de óleo 

1 xícara de sal 

Corante comestível ou suco em pó de cores variadas 

Modo de preparo: 

Junte todos os ingredientes, menos os corantes até formar uma massa homogenia e se 

necessário, acrescente mais farinha até ficar no ponto da massa de modelar, divida a 

massa e coloque os corantes nas diferentes cores. 

Essa atividade em família pode ser registrada com fotos ou mesmo desenhos que 

podem também ser levados para a escola no retorno das aulas. 

 

3º Dia  

1- Hora da História: A história de hoje é: “Eu nunca na vida comerei tomate”. 

CONSULTE ABAIXO 

 

2- Depois dessa história a dica para a família é aprender como devemos higienizar as 

embalagens e os alimentos no Canal notícias r7.com, fiquem de olho nas dicas no link 

abaixo: 

https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/os-cuidados-com-a-higienizacao-de-alimentos-

durante-o-surto-de-coronavirus-29032020   

 

3- Que tal agora fazermos uma deliciosa Salada de Frutas. Segue a receita: 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/os-cuidados-com-a-higienizacao-de-alimentos-durante-o-surto-de-coronavirus-29032020
https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/os-cuidados-com-a-higienizacao-de-alimentos-durante-o-surto-de-coronavirus-29032020
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Salada colorida de frutas  

–Ingredientes 

– Melancia 

– Laranja 

– Banana 

– Maçã 

Modo de preparo 

Lave bem todas as frutas com a ajuda da criança, descasque as bananas e a laranja. 

Você pode colocar outras frutas que a família gostar e testar novas combinações. 

Depois, o adulto deve cortar os ingredientes todos em cubos e guardar uma metade da 

laranja. Os pequenos assistentes ajudam a juntar tudo em uma tigela e esprema a 

laranja restante por cima. Está pronto para comer! 

 4- Hora da brincadeira 

 Que tal agora nós dançarmos um pouquinho, tente seguir as instruções do vídeo no 

Canal do Caninópolis do Youtube com a música “Dança da Imitação” no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ 

 

4º Dia 

1- Hora da História: A história de hoje é: “Festa no Céu” no Canal do Varal de Histórias 

no Youtube, para isso acesse o link abaixo: 

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

 

2- Hummmm...depois dessa história me deu uma sede…!!!!! 

Que tal fazermos um suco, super refrescante e nutritivo!! 

Vamos lá: Suco de laranja com beterraba 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ
https://www.youtube.com/watch?v=NAeSXuVBOKc
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Receita: 

1/2 beterraba média. 

 8 laranjas. 

1 xícara de água filtrada. 

 

Modo de fazer: 

Descasque e corte em pedaços a beterraba e bata com uma xícara de água no 

liquidificador, reserve. 

Esprema as laranjas para obter o suco. Em seguida, misture o suco da laranja no 

liquidificador com a beterraba, bata mais um pouco e coe se necessário. Acrescente um 

pouco de açúcar (uma ou duas colheres), pois a beterraba e a laranja já são doces. 

Ah… e vamos agora conhecer os benefícios para nossa saúde: 

A beterraba previne a anemia pois possui vitaminas A, B e C e a laranja contém vitamina 

C, que previne gripes e resfriados, fortalecendo nossa imunidade. 

E agora é só beber e se refrescar, junto com a mamãe, o papai e toda a família. 

 

 3- Hora da brincadeira 

 Que tal agora nós dançarmos um pouquinho, tente seguir as instruções do vídeo no 

Canal da Turma do Seu Lobato do Youtube com a música “Dancinha do Corpo” no link 

abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

 

5º Dia 

1- Hora da História: A história de hoje é: “Dona Baratinha” no Canal do Varal de Histórias 

no Youtube, para isso acesse o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=erpG87HVxgM 

 

2- Uma dica bem interessante além de ter uma alimentação saudável reserve um 

ambiente harmonioso e tranquilo e com a família reunida para a criança se alimentar, 

evitando de comer em frente à televisão, pois essa prática impede que a criança preste 

atenção no alimento, em suas cores e quantidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c
https://www.youtube.com/watch?v=erpG87HVxgM
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 Prepare pratos divertidos e sempre que possível com a participação da criança, para 

chamar atenção, é uma boa forma de incentivar a ingestão de frutas, verduras e 

legumes. E que tal fazermos essa deliciosa receita: 

 

Doce de banana caseiro 

Ingredientes 

4 bananas bem maduras 

1 xícara (chá) de açúcar 

1 xícara (chá) de água 

1 colher (chá) de cravo 

2 colheres (sopa) de canela em pó 

Modo de preparo 

Descasque as bananas e corte-as em rodelas e reserve. 

Em uma panela de fundo grosso, coloque o açúcar para cozinhar até que ele derreta 

completamente. 

Acrescente a água e misture bem, até que o caramelo derreta novamente. 

Adicione o cravo, a canela e as bananas em rodela, misturando bem. 

Abaixe o fogo e deixe ferver por alguns minutos, mexendo sempre para que o caramelo 

não grude no fundo da panela. 

Assim que as bananas ficarem da cor do caramelo, desligue. 

Retire o doce do fogo, transfira para um recipiente e leve para a geladeira até servir. 

 

  3- Hora da brincadeira 

 Que tal agora nós dançarmos um pouquinho, tente seguir as instruções do vídeo no 

Canal do Reino Infantil do Youtube com a música “Dança do Movimento” no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c
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Recadinho das Professoras: 

Estamos nos empenhando para propor 

atividades lúdicas, diferentes e prazerosas 

para que as crianças tenham momentos 

especiais de aprendizagem em família. 

Vocês podem enviar por e-mail 

(emebsantodiasdasilva@gmail.com)  ou 

whatsapp vídeos, fotos de desenhos ou de 

alguma das atividades realizadas. 

Ficaremos muito felizes em saber de vocês 

como está sendo viverem essas 

experiências! 😘 

 

 

👍Curta nossa página no Facebook: EMEB SANTO DIAS 

https://www.facebook.com/pages/category/School/EMEB-SANTO-DIAS-103907811310777/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emebsantodiasdasilva@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/School/EMEB-SANTO-DIAS-103907811310777/
https://www.facebook.com/pages/category/School/EMEB-SANTO-DIAS-103907811310777/
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Tenho uma irmã mais nova, a Lola.
       É pequena e é muito engraçada.
   Às vezes, tenho de tomar conta dela.
Às vezes, a mãe e o pai pedem-me que seja eu a dar-lhe o jantar.
Essa é uma tarefa muito difícil porque a Lola não gosta de comer
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Folclore Brasileiro 

   
 
 
Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no 
Céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer 
inveja aos animais e outros bichos da terra incapazes de vôo.  
 
- Que não tem pena não vai poder ir a ao Céu – berrava a 
Maritaca toda orgulhosa. 
 
Imaginem quem foi dizer que ia também à festa... O Sapo-Boi, 
que não querendo ficar pra trás, tratou logo de dizer: 
 
- Eu também vou. 
 
A Maritaca ficou surpresa: 
 
- Como?! Sapo não voa. 
 
- E precisa? 
 
- Como você é ignorante. Fala pros cotovelos. Onde já se viu 
sapo voar?  
 
Pois bem, o Sapo-Boi disse que tinha sido convidado e que ia 
sem dúvida nenhuma.  
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- Sou convidado de honra do São Pedro. Ele me disse que não 
abre o portão do Céu enquanto eu não chegar. 
 
Os bichos só faltaram morrer de rir e Maritaca, então, nem se 
fala.  
   
Disparou a falar mal do Sapo-Boi. Dizia que ele era pesado e 
nem sabia dar uma corrida, seria capaz de aparecer naquelas 
alturas.  
 
- Sua língua, Dona Maritaca, não é feita de aço, mas ela corta 
uma navalha. 
 
Para não ter que brigar com a Maritaca, o Sapo-Boi saiu de 
perto, resmungando pra si mesmo: Essa Maritaca é como 
pernilongo, só cala o bico com um tapa. 
   
O Sapo-Boi tinha seu plano. Estão rindo de mim, mas não 
perdem por esperar. Duas palavras abrem qualquer porta: 
puxe e empurre. Vou nesta festa nem que tenho que pregar 
penas por todo o corpo.  
 
Tenho uma idéia: vou procurar o Urubu. Posso descolar uma 
carona. A esperteza é fazer isto com arte! Não há urubu que 
não cobiça uma boa carniça. Basta-me oferecer pra ele as 
carniças do brejo que ele me leva. São as pequenas coisas que 
fazem as grandes diferenças – assim foi pensando o Sapo-Boi. 
 
Na véspera da Festa do Céu, procurou o Urubu e deu uma 
prosa boa divertindo muito o dono da casa. Prometeu mundo e 
fundos pro carniceiro. Depois disse: 
 
- Você vai à Festa no Céu. 
 
- Vou sim. Todas as aves foram convidadas. Se você fosse uma 
ave, teria sido também – disse o Urubu.  
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O Sapo-Boi que era muito vaidoso e orgulho até os cabelos e, 
só pra não dar o braço a torcer, completou: 
  
- Bom, camarada Urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou 
indo, porque o caminho é comprido. Tem que me apressar, 
ainda vou me arrumar para ir a Festa no Céu. 
 
O Urubu também ficou surpreso: 
 
- Você vai mesmo?  
 
- Se vou? Claro! 
 
- De que jeito? 
 
- Indo – respondeu o Sapo-Boi com sua bocarra escancarada, 
todo confiante. - Até lá, camarada Urubu, sem falta!  
   
Em vez de sair da casa o Urubu, o Sapo-Boi deu um pulo pela 
janela do quarto do Urubu e vendo a viola,  em cima da cama, 
meteu-se dentro dela, encolhendo-se todo, ajuntando bem as 
penas longas. Se você controla os pés, controla a mente. Ficou 
quietinho: Aqui me ajeito. Vou ou não vou na Festa?! Sempre 
tem um chinelo velho para um pé cansado. 
   
O urubu, mais tarde, pegou na viola, amarrou-a a tira-colo e 
bateu asas para o céu, vrru-rru-rrum... O Sapo-Boi ficou na 
sua, bem amoitado no fundo da viola. 
   
Chegando ao céu, o Urubu arriou a viola em um canto e foi 
procurar as outras aves pra prosear.  
 
O Sapo-Boi botou um olhão de fora e, vendo que estava 
sozinho, ninguém pra xeretar, deu um pulo e ganhou a pista 
da Festa, todo satisfeito.  
   
Não queiram saber o espanto que as aves tiveram, vendo o 
sapo pulando no céu!  
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Perguntaram e perguntaram curiosas: 
 
- Como você chegou até aqui? 
 
Mas o Sapo-Boi, esperto demais, só fazia conversa mole: 
 
- Chegando, uai. 
 
A Maritaca na acreditava no que via: tem carne escondida 
debaixo desse angu. Em terra de cego, quem tem um olho é 
rei, dois é deus e três é o diabo. Ainda descubro com esse 
bocudo veio parar aqui. 
 
A festa começou e o sapo tomou parte se exibindo o tempo 
todo. Nem pro Urubu ele quis contar. Foi até arrogante: 
 
- Eu não lhe disse que vinha? Cabra-macho não bebe água, 
masca fumo e engole a baba. 
 
Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito 
da vinda, o Sapo-Boi foi-se esgueirando e correu para onde o 
Urubu havia deixado a viola. Encontrou a viola e acomodou-se, 
como da outra feita.  
   
O sol ia saindo, acabou-se a festa e os convidados foram 
voando, cada um para seu destino. O Urubu agarrou a sua 
viola e tocou-se para a terra, vrru-rru-rrum...  
   
Ia pelo meio do caminho, quando, numa curva, o sapo mexeu-
se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho 
lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Só os enormes 
olhos brilhando. 
 
- Ah! camarada sapo! É assim que você vai à festa no Céu?  
 
- Uma carona não faz mal a ninguém – respondeu o Sapo-Boi, 
meio sem jeito. 
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- Então foi desse jeito que você veio? 
 
- Coác! Usando um pouco minha inteligência, né, camarada. 
 
O Urubu achou o Sapo-Boi muito folgado e, além do mais, ele 
contou muito papo na festa. Me fez de bobo. Se tivesse ao 
menos me contado. Merece um castigo – concluiu o Urubu. 
 
- Vou te jogar lá embaixo – avisou pro Sapo-Boi. 
 
- Cê tá louco?! – berrou o Sapo-Boi, escancarando o bocão. 
 
O Urubu estava decidido em atirar o Sapo-Boi lá de cima. 
 
- Pode escolher: quer cair no chão ou na água? 
 
O Sapo-Boi desconfiou da proposta: conhecendo o urubu, ele 
vai me pirraçar. Boca de mel, coração de fel. Vai me jogar 
onde eu não escolher. Para quem está se afogando, jacaré é 
tronco. Cachorro mordido de cobra tem medo até de lingüiça. 
Então, o Sapo-Boi querendo ser mais esperto que o Urubu, foi 
logo dizendo: 
 
- Me joga no chão mesmo. 
 
Urubu ficou surpreso com o pedido. Este sapo deve ter pirado. 
 
- Tem certeza que isso mesmo que você quer? 
 
- Claro, camarada Urubu – completou o Sapo-Boi, resmungo 
pra si mesmo: O destino não é uma questão de sorte, é uma 
questão de escolha.   
 
E, naquelas alturas, o Urubu emborcou a viola. O sapo 
despencou-se para baixo e veio zunindo. E rezava: - Coác! Se 
eu desta escapar, nunca mais boto as patas nas alturas! Nem 
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converso demais. É melhor calar-se e deixar que as pessoas 
pensem que você é tolo, do que falar e acabar com a dúvida. 
   
E vendo as serras lá embaixo, berrou desesperado: 
 
- Coác! Arreda pedras!  
   
E as pedras não arredaram. O Sapo-Boi então pode concluir 
antes de esborrachar nelas: A esperança é um urubu pintado 
de verde.  
 
Bateu em cima das pedras como um tomate maduro, 
esparramando-se todo. Ficou em pedaços. 
 
Conta-se, lá pras bandas do brejo, que Nossa Senhora, com 
pena do infeliz sapo, juntou todos os pedaços do seu corpo 
esparramado nas pedras e o sapo viveu de novo. Aprendeu 
uma sábia lição: Nosso verdadeiro inimigo está em nós 
mesmos. Não são os grandes planos que dão certo, são os 
pequenos detalhes. Não cuidei dos detalhes. 
   
- Por isso o sapo tem o couro todo cheio de remendos. A 
primeira vítima da ignorância é o próprio ignorante – explica a 
Maritaca, sempre com certa maldade nos olhos esverdeados 
toda vez que conta essa história. 
 
 

 
*********** 
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Era uma vez uma baratinha 
Varrendo a casa achou um vintém 

Comprou uma fita, amarrou no cabelo 
E foi a janela cantar assim 

- Quem quer casar com a Senhora Baratinha 
  que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha 

  É carinhosa, e quem com ela se casar 
  Terá doces todo dia no almoço e no jantar  

Passem, passem cavalheiros 
  Passem todos sem tardar 

  Que o mais belo, com certeza, 
  Minha mão irá ganhar  

Naquele momento, 
Com passo lento, 

E bem pachorrento, 
Passou um boi 

- Boizinho que vai passando 
  Quer comigo se casar?  

- Oh tão linda senhorita 
  Quem rejeita a desposar?  
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- Sou porém muito sensível 
  E medo tudo me traz 

  Diga primeiro, boizinho 
  Como é que você faz?  

- Muuuuuuuuuuuuu!!!!!!  

- Deus me livre de tal noivo 
  Mugindo dessa maneira 

  Terei sustos todo dia 
  Terei medo a noite inteira  

E assim lá se foi 
Desiludido o pobre boi... 
Logo atrás, filosofando, 

Vinha um burrinho passando 

- Burrinho que vai passando 
  Quer comigo se casar?  

- Oh tão linda senhorita 
  Quem rejeita a desposar?  

- Sou porém muito sensível 
  E medo tudo me traz 

  Diga primeiro, burrinho 
  Como é que você faz?  
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- Zoinnnnn zoinnn zoinnn zoinn zoin zoin zoinn 
zoin!!!!  

- Deus me livre de tal noivo 
  Zurrando dessa maneira 

  Terei sustos todo dia 
  Terei medo a noite inteira  

Triste, de orelha tombada 
Lá se foi nosso burrinho se afastando pela estrada 

Mas, logo depois saltando, 
Vinha um cabrito passando 

- Cabritinho bonitinho 
  Quer comigo se casar?  

- Oh tão linda senhorita 
  Quem rejeita a desposar?  

- Sou porém muito sensível 
  E medo tudo me traz 

  Diga primeiro, querido, 
  Como é que você faz?  

- Bééééheheheh Bééhhehehh!!!!  

- Deus me livre de tal noivo 
  Berrando dessa maneira 
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  Terei sustos todo dia 
  Terei medo a noite inteira  

Tristonho, pelo caminho 
Lá se foi o cabritinho 

... 
 

Já estava desanimando 
A Senhora Baratinha 

Quando passou garboso e pimpão 
O Doutor João Ratão 

- Ratinho que vai passando 
  Quer comigo se casar?  

- Oh tão linda senhorita 
  Quem rejeita a desposar?  

- Sou porém muito sensível 
  E medo tudo me traz 

  Diga primeiro, ratinho 
  Como é que você faz?  

- Mmmmm mick mick mmm mick mmmm mick 
!!!!!!  

- Isto sim que é voz bonita 
  Não pode assustar ninguém 
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  Até que afinal, achei 
  Um noivo que me convém  

E pouco tempo depois 
Com grande satisfação 
Recebia a bicharada 

Esta participação 

- Na matriz do Rancho Velho 
  dia sete, casarão (1e2) 

  A Senhora Baratinha (1) 
  E o Doutor João Ratão (2)  

... 

A sua amável presença 
  Será muito apreciada 

  Pode trazer os amigos 
  E também a criançada (1e2)  

Porque depois do casório 
  Vai haver festa animada 

  Sendo servido aos convivas 
  Uma lauda feijoada (1e2)  

Ah! Maldita feijoada 
O motivo, a tentação 

Que transtornou toda a vida 
Do Doutor João Ratão 
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Eu vou contar a vocês 
O que foi que sucedeu: 

 
Na manhã do casório, o Mestre Macaco, 

Que é o rei da cozinha, botou mãos à obra 
Comprou no mercado feijão, carne seca, 

Linguiça mineira e toucinho de sobra 
 

Com seus ajudantes, uns dez macaquinhos 
Lavou a panela, acendeu o fogão 

E para o trabalho correr mais depressa 
Cantaram em coro esta linda canção 

- Abana o fogo, macacada, abana o fogo 
  Abana bem! Bota a panela no fogão... 

  Que está na hora de aprontar a feijoada 
  Para o banquete do Doutor João Ratão (bis)  

Feijão, carne seca,linguiça mineira 
  Orelha de porco, pra dar e vender 

  Toucinho fresquinho, toucinho gostoso 
  Toucinho cheiroso pra gente comer (10x)  

O noivo naquele instante 
No seu belo apartamento 
Dormia, e sonhava ainda 

Com a hora do casamento 
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Mas aquela melodia 

Crescendo qual furacão 
Entrou pelo apartamento 
Do Doutor João Ratão 

 
Entrou pelo apartamento 

Entrou pelos seus ouvidos 
E tomou conta, malvada, 

De todos os seus sentidos 
... 
 

Foi assim que começou o seu terrível tormento 
Pois aquela cantoria, ali, no mesmo momento 
Dividiu em duas partes seu aflito pensamento 
Uma ficou com o Toucinho, e a outra com o 

casamento 
 

Mas a idéia do toucinho cresceu em sua cachola 
Tanto que cresceu, que acabou dando-lhe tratos à 

bola 
Tomou formas variadas; de uma roda, de um canudo 

De uma nuvem, de uma onda, e acabou tomando 
conta de tudo 

 
Entretanto a outra idéia 
A idéia do casamento 
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Foi minguando, foi minguando, 
Fugiu do seu pensamento 

 
Enquanto isso, a Baratinha, 

Bem feliz de sua vida 
Se aprontava sem saber 

Que estava sendo esquecida 
 

As sete damas de honra 
Vestidas de cor de rosa 

Comentavam: - Que lindeza! 
Como vai ficar formosa! 

 
E, vestindo com carinho 

A Senhora Baratinha 
Cheinhas de entusiasmo 
Cantavam esta modinha 

- Vejam só que formosura! 
  Bem no dia do noivado 

  A Senhora Baratinha 
  Com seu vestido rendado  

Com seu véu de sete metros 
  Sapatinhos de cetim 

  Seu corpinho perfumado 
  Com essência de jasmim  
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Dirão todos, certamente, 
  Quando a virem tão faceira: 

  "Cheira mais do que a grinalda 
  De flores de laranjeira"  

Em dias de festa o tempo voa 
Passa num momento 
E logo chegou a hora 

Marcada pro casamento 
 

Numa linda carroagem 
Forrada de azul turquesa 

Lá se foi a Baratinha 
Era mesmo uma beleza 

 
Ao seu lado, repimpado 
Parecendo um general 
Ia garboso, o padrinho, 

O papagaio real 
 

Mais atrás, em grande fila 
Em cem carros enfeitados 
Vinham parentes, amigos, 
E o resto dos convidados 

 
Só não vinha no cortejo 
O Doutor João Ratão 
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Porque como era costume 
Em tempos que já lá vão 

 
O noivo e sua madrinha 

Deveriam esperar 
A noiva com seu padrinho 
Desde cedo ao pé do altar 

 
Mas ao chegar, Baratinha, 

Notou, cheia de aflição 
Que não havia chegado 

O Doutor João Ratão 
 

A velha Dona Araponga 
Não o vendo ao pé do altar 
Cochichou com a Maritaca: 
- Será que ele vai faltar?? 

 
De fato, o tempo passava 

E nada de João Ratão 
Começou o falatório 
Começou a confusão 

 
E depois de várias horas 

Daquela lenta agonia 
Mandaram três urubus 
Para saber o que havia 
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E alguns minutos depois 

De uma carreira tremenda 
Os três urubus voltaram 

Com esta notícia horrenda 

- João Ratão caiu na panela do feijão 
(ohhhhhhh!) 

  João Ratão caiu na panela do feijão  

Sim, meus caros amiginhos 
O Doutor João Ratão 
Havia mesmo caído 
Na panela do feijão 

 
Foi no instante da partida 

O carro já se afastava 
Dona Cotia ao seu lado 
Muito alegre palestrava 

 
Quando o cheiro do Toucinho 

Fugindo do caldeirão 
Penetrou pelas narinas 
Do Doutor João Ratão 

 
Pediu então ao cocheiro 

Que parasse um só momento 
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Dizendo haver esquecido 
As luvas no apartamento 

 
E Voltou em disparada 

Mas desviou o seu caminho 
Para o local de onde vinha 

O perfume do toucinho 
 

Subiu em uma cadeira 
Quis saltar sobre o fogão 

Mas errou o pulo e, pumba! 
Caiu dentro do feijão 

 
Mestre Macaco chegava 
Muito aflito, vendo aquilo, 

Largou dez pratos no chão 
E correu para acodí-lo 

 
Com dois garfos suspendeu 

Pelo rabo João Ratão 
Que saiu todo pelado 
Sujo, pingando feijão 

 
Vejam só meus amiguinhos 

Quanto mal um vício faz 
A gula modificou 

Toda a vida do rapaz 
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João Ratão que era belo 
É hoje um rato nojento 

Não perdeu por sorte a vida 
Mas perdeu bom casamento 

 
E quem hoje em dia passa 

Por aquela casa antiga 
Ainda avista a Baratinha 
Repetindo esta cantiga 

- Quem quer casar com a Senhora Baratinha 
  Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha.  

 
Braguinha 

 
 


