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CONTEÚDO: PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS
GÊNERO TEXTUAL: LENDA

EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS 
PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS

TEMPO PARA O REGISTRO ESCRITO

DA TEORIA À PRÁTICA: ANÁLISE DE TEXTO COM PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS

TEMPO DE AULA: 50 MIN
ACOLHIMENTO

ATIVIDADE PARA CASA

DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão.
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Conheça a lenda maia do beija-flor

Os maias contam que, quando todas as coisas foram criadas, faltava
alguém para levar os desejos e os pensamentos de um lado para outro.
Os deuses já não tinham mais barro ou milho, por isso, pegaram uma pedra
de jade e com ela esculpiram uma flecha bem pequena. Ao terminar, sopraram
sobre ela e esta saiu voando.
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Então, aqui já não era mais uma pedra. Eles haviam criado o x ts’unu’um
ou o beija-flor. Era muito frágil e rápido, tanto que podia se aproximar das flores mais
delicadas sem mover uma única pétala. Um dia, o homem quis pegá-lo e os deuses
ficaram zangados e disseram: "Se alguém pegar um beija-flor, morrerá".
E foi assim que se respeitou a liberdade do pássaro, a fim de cumprir sua missão:
levar os pensamentos e os desejos dos homens de um lado para outro.

Portanto, se um beija-flor voar perto de você, não entre em pânico
ou se apresse em tentar pegá-lo; concentre-se em pensar em coisas positivas para
os outros, deixe que ele leve seus pensamentos à pessoa amada, que traga para você
bons desejos daqueles que te amam. Considere-o um bom presságio de amor e muita
alegria.
Disponível em: https://incrivel.club/admiracao curiosidades/conheca-a-lenda-maia-do-beija-flor-192110/
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ANÁLISE DO TEXTO
Gênero: Lenda
Tipo: Narrativo
Finalidade: Contar uma história
Tema: origem do Beija-flor

ASPECTO LINGUÍSTICO:
Estudamos o processo de formação da palavra BEIJA-FLOR, que é composta por
justaposição, pois a palavra é formada por dois elementos e não ocorre
alteração na pronúncia dos elementos somados (beija + flor).

BEIJA-FLOR ou COLIBRI.


