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 TEMPO DE AULA: 45min
 GÊNEROS TEXTUAIS [CONTEÚDO]: RECEITA CULINÁRIA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Aula expositiva e

dialogada.
 DA TEORIA À PRÁTICA: Exercícios de fixação
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA
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Características da RECEITA:

 Contém título;
 normalmente apresenta uma estrutura constituída de: título, ingredientes

e modo de preparo ou de fazer;
 no modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo;.
 pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de

preparo ou de como decorar e servir, etc.;.
 a linguagem direta, clara e objetiva;
 emprega, em geral, o padrão formal da língua.
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• 1/2kg de carne de sol;
• 1/2 xícara (chá) de óleo;
• 1 dente de alho picado;
• 1 cebola picada;
• 1 pimentão picado;
• 8 a 9 xícaras (chá) de água fervendo;
• Cheiro verde (coentro e cebolinha) picado a gosto;
• Pimenta-do-reino moída na hora a gosto (opcional);
• Molho de pimenta a gosto (no liquidificador, bata pimentas dedo de moça, azeitonas sem caroço,
extrato de tomate, cebola, alho, azeite, vinagre, páprica, cheiro verde e uma pitada de sal. Quando
os ingredientes ficarem bem batidos, passe o molho para um pote fechado e guarde na geladeira);
• Colorau a gosto (opcional);
• Salsinha para finalizar (opcional).

ACOMPANHAMENTO (opcional)
• Ovos estrelados e paçoca de carne de sol

INGREDIENTES

SLIDE COPIADO. RETOMAR
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1. Lave a carne e, se necessário, coloque-a de molho para retirar o excesso de
sal. Escorra;

2. Corte a carne em cubinhos;
3. Em uma panela, aqueça o óleo, junte a carne, tempere com a pimenta-do-

reino e refogue. Incorpore o alho, a cebola e refogue mais um pouco.
Acrescente o pimentão, o cheiro verde e o molho de pimenta da vovó;

4. Adicione o arroz, mexa bem, coloque a água fervendo e acrescente o
colorau. Se necessário, ajuste o sal;

5. Sirva com folhas de salsinha em cima, se quiser;
6. Se gostar, acompanhe com os ovos e a paçoca;
7. Se preferir, decore com lascas de coco.

MODO DE PREPARO
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A receita vem do Piauí e é composta basicamente de carne de sol, cebola,
pimentão, alho, pimenta-do-reino, coentro e cebolinha verde. Apesar das semelhanças
com o Arroz de Carreteiro do Rio Grande do Sul, a teoria é de que o Maria Isabel tenha
surgido muito antes da chegada dos colonos gaúchos, possivelmente entre as décadas
de 20 e 30.

A lenda de sua origem diz que o arroz Maria Isabel surgiu entre as famílias pobres e
numerosas do interior do estado. O prato começou a ser preparado para que as
mulheres se alimentassem de carne, pois, na época só os homens a consumiam. Foi
então que uma mãe decidiu pegar um pedaço de carne do alforje do marido que ia
trabalhar, partiu em cubinhos e cozinhou com arroz para servir a toda a família e
decidiu dar o nome das duas filhas ao prato: Maria e Isabel.

CURIOSIDADE: DE ONDE VEM A MARIA ISABEL?
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AGORA QUE VOCÊ SABE A ESTRUTURA E O
PROPÓSITO COMUNICATIVO DA RECEITA
CULINÁRIA, FAÇA O SEGUINTE:

ESCOLHA UMA RECEITA DE SUA FAMÍLIA OU
OUTRA QUE VOCÊ PREFERIR;

PESQUISE SOBRE A HISTÓRIA DELA.



Para início de conversa, observe os
dois gêneros de textos abaixo:

(Imagem acima disponível em 
http://saladeprofessor.tvescola.org.br/fasciculos/ano1/s18/imgs/
2.jpg . Acesso em 23-07-2015)

Texto 01

(Imagem disponível em http://4.bp.blogspot.com/_zqAd5bB6G9Y/TRA-
1zyWxHI/AAAAAAAADiE/Iknfw1X3coA/s1600/receitas%2Bculinarias%2B
011.jpg. Acesso em 23-07-2015)

Texto 02
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