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PROFESSORAS ROSE E VERÔNICA 

 

 

NOME: __________________________________________________ 

PORTUGUÊS 

 

MINHA TERRA1 

Saí menino de minha terra. 

Passei trinta anos longe dela. 

De vez em quando diziam: 

Sua terra está completamente mudada, 

Tem avenidas, arranha-céus... 

É hoje uma bonita cidade! 

 

Meu coração ficava pequenino. 

 

Revi afinal o meu Recife. 

Está de fato completamente mudado. 

Tem avenidas, arranha-céus. 

É hoje uma bonita cidade. 

Diabo leve quem pôs bonita a minha terra! 

Manuel Bandeira 

 
RESPONDA: 

1) Qual é o título da poesia? 

2) Qual é o autor da poesia? 

3) Qual é a terra do autor da poesia? 

4) Quanto tempo o autor ficou longe da sua terra? 

5) Por quais mudanças passou a terra do autor da poesia? 

6) O autor ficou contente com as mudanças pelas quais a sua terra passou? Justifique: 

 

 

 

 

                                                           
1 BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 16ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1989, p. 179. 



HISTÓRIA/GEOGRAFIA 
 

MUDANÇAS NA PAISSAGEM DAS CIDADES 

As cidades passam por  muitas transformações, tanto na sua paisagem como  no modo de vida dos seus 

habitantes. As pessoas percebem melhor essas alterações quando ficam distantes muito tempo de um lugar. 

Quando uma pessoa nascida em determinada cidade migra para outra, geralmente sente falta da sua cidade natal. 

Depois de muitos anos não é mais possível retornar ao mesmo lugar, porque ele se modifica e a pessoa que se 

ausentou não reconhece mais aquilo que deixou.  

O arquiteto e urbanista José Luiz Mota Menezes é um profundo conhecedor da evolução urbana do Recife. 

Ele nos aponta a seguir algumas das muitas transformações pelas quais passou a terra de Manuel Bandeira (1886-

1968), grande poeta brasileiro. 

 

O Recife de 1950 e o de hoje | Segundo José Luiz Mota Menezes2 

 

Avenida Guararapes e Ponte Duarte Coelho 
A cidade do Recife em 1950 estava muito longe da sua aparência de agora. Para você ter uma ideia, era muito 
mais adensada nos bairros de Santo Antônio, São José, grande parte da Boa Vista e o Bairro do Recife. A grande 
transformação da cidade pouco antes de 1950 foi a Avenida Guararapes. Essa foi importantíssima. Porque a Avenida 
Guararapes constituiu a maior modernidade que o Recife desejava. E lembre que a Avenida Guararapes é onde 
iriam se instalar o Savoy, os grandes edifícios representativos da cidade, modernos, porque eram semelhantes 
àqueles que surgiram no Rio de Janeiro na mesma época. Depois vem a abertura, mais tardia, da Avenida Conde 
da Boavista, ligada à Guararapes pela Ponte Duarte Coelho. O bairro de Santo Antônio era de população de classe 
média e abaixo da classe média um pouco, mas que tinha uma convivência humana extraordinária, havia bares, 
bilhares, o Cinema Ideal, toda aquela vida noturna que se configurava como agradável. 
 

 

Boa Viagem 
Boa Viagem começa em 1922, com o governador Sérgio Loreto, projetada pelo engenheiro Domingos Ferreira. Eu 
me lembro de que Boa Viagem, em 1945, era exclusivamente a avenida e um pequeno retorno na direção para o 
centro pela Navegantes. Lembro quando, em Boa Viagem, defronte à Igreja, havia umas casinhas em que nós 

                                                           
2 Disponível em: http://especiais.ne10.uol.com.br/recifeeacopa/recife.html. Acesso em: 26/05/2020. 

http://especiais.ne10.uol.com.br/recifeeacopa/recife.html


pegávamos o ônibus, ali perto da detenção, quando não queria ir de bonde, e saltávamos para tomar banho no 
terminal de Boa Viagem. O bairro era um povoado como a Várzea, como Casa Amarela, e distante. Aos poucos, foi 
mudando. Passou de lugar de banho, para ter casas grandes, passou a ser um lugar de moradia. E, quando muda o 
conceito de praia para moradia, verticaliza. Eu imagino que a verticalização tenha começado na década de 1950 
e 1960 mesmo. O BNH (Banco Nacional da Habitação) passa a financiar os investidores na verticalização da cidade. 
Hoje não, Boa Viagem não é a praia. Você tem a praia, mas ninguém quer saber dela, porque ela não tem as 
mesmas condições salutares daquela época. 

 

Bairro do Recife 
O Bairro do Recife, em 1950, estava ainda com o cheiro de uma arquitetura nova, que veio com a mudança do 
porto e que foi concluída em torno de 1926. O grande encanto do Recife na década de 1950 era no centro da 
cidade. A Duque de Caxias, a Praça do Diário, a Avenida Rio Branco e a Marquês de Olinda, um pouco menos, a 
Rua Nova e a Rua da Imperatriz. É muito difícil a reconstituição de o estágio de gerações anteriores. E, quando a 
gente atravessa gerações e consegue perceber o crescimento da cidade, é como se nos vissem como passadistas. 
Eu não estou alegando isso pelo fato de dizer que era uma cidade tranquila e que hoje ela não seja. Hoje ela não 
é mais assim porque não se deixa que seja. Agora, o processo de vida, das gerações, os anseios de vida das 
gerações, são diferentes. A cidade do Recife, naquela altura, era fragmentada, aberta. Havia grandes espaços de 
área verde. O parque 13 de Maio, por exemplo, era um lugar magnífico, que você podia viver no palco. Hoje o 
parque é um lugar que, se você for, tem que ter cuidado para não ser assaltado. 
 

1- Escreva sobra a cidade em que você nasceu.( escrever no mínimo 10 linhas) 

 

MATEMÁTICA 

Situações problemas 

 

1) karina tem 19 anos e sua prima Aline tem 11 anos. Quantos anos karina é mais velha 

que sua prima? 

 

2) Pedro comprou um bolo por R$15,00 reais e ainda ficou com R$9,00. Quantos reais 

Pedro tinha? 

 

3) Théo ganhou um livro de história com 78 folhas escritas e 31 ilustrações. Quantas folhas 

têm o livro? 

 

4) No pacote havia 50 pirulitos. Léia comeu 11. Quantos pirulitos sobraram? 

 



5) Tatiana tinha 18 figurinhas repetidas. Trocou 5 com Rick, 4 com Bruno e 2 com Ana. 

Quantas figurinhas repetidas sobraram? 

 

 

 

ARTE – PROFESSORA ROSANGELA 

OBJETIVOS: 

EXPLORAR E PERCEBER FONTES SONORAS DIVERSAS NA NATUREZA E EM OBJETOS COTIDIANOS.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

DURANTE O DIA ESCUTAMOS DIVERSOS SONS. ABERTURA DE PORTAS E JANELAS, PISADAS, SONS DE 

CANTOS DE PÁSSAROS, VOZES...  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. ESCUTE OS SONS AO SEU REDOR E DESENHE COMO PODE SER O TRAÇADO ATRAVÉS DE 

LINHAS, ESFUMATOS, PONTOS E MOVIMENTO QUE POSSAM REPRESENTAR ESSE SOM. 

2. ESCREVA NO DESENHO OS SONS QUE ESCUTOU. 

 Faça a atividade numa folha de caderno que possua em casa. 

 

LINKS E ANEXOS:  

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). ARTE P. 203. DISPONÍVEL EM: 

<HTTP://BASENACIONALCOMUM.MEC.GOV.BR/IMAGES/BNCC_EI_EF_110518_VERSAOFINAL_SITE.PDF>.  ACESSO 

EM 28/05/2020. 

 

 

https://www.youtube.com/user/JornaldaRecordJR
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

