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PORTUGUÊS 
 

ELEIÇÃO DOS BICHOS 
(André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Markun) 

 
 Não se falava em outra coisa floresta. O leão havia desviado toda a água do rio para construir 
uma piscina em frente à sua toca. 
 - Você viu o que o leão fez? – perguntou o Tatu. 
 - É um absurdo – disse a Macaca. 
 Para os outros bichos, aquilo foi a gota d’água. Inconformados, eles começaram a se 
perguntar se o leão deveria mesmo ser o rei da floresta. 
 - E se tivéssemos uma rainha? – questionou a Preguiça. 
 - Isso não pode ficar assim! Vamos até lá! – falou o Jacaré. 
 - Jaime, as crianças estão com sede e não temos água! – Disse a Coelha para o Sapo Jaime 
sobre seus filhotes. 
 Decidiram ir até a piscina fazer uma manifestação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O Leão não deu a mínima.  
 Mas os bichos já estavam pensando em maneiras de escolher outro líder. 
 - Sejamos uma Democracia! Vamos fazer uma Eleição! – propôs a Coruja. 
 - Como é uma eleição? – perguntou a Preguiça. 
 - Em uma Eleição, aqueles que querem governar apresentam suas ideias em uma 
Campanha. Depois, cada Eleitor vota no Candidato que preferir. Contam-se os votos e quem for o 
mais votado é eleito Presidente. É quem vai governar até a próxima Eleição – a coruja explicou. 
 Ficou decidido, então, que haveria uma eleição na floresta. 
 

REGRAS DA ELEIÇÃO 
CRIADAS PELO COMITÊ ELEITORAL DOS BICHOS 

 

1- TEREMOS ELEIÇÃO TODA PRIMAVERA. 

2- QUALQUER BICHO PODE SE CANDIDATAR. 

3- CADA ELEITOR SÓ PODE VOTAR EM UM CANDIDATO. 

4- O VOTO É SECRETO. 

5- GANHA QUEM TIVER O MAIOR NÚMERO DE VOTOS. 

6- É PROIBIDA A TROCA DE PRESENTES ENTRE CANDIDATOS E ELEITORES. 

7- É PROIBIDO DEVORAR OS ADVERSÁRIOS. 

 
 A Macaca, a Preguiça e a Cobra logo se apresentaram como candidatos a presidente. 

A ÁGUA É DE TODOS! #ocupeafloresta 

FLORESTA 
VIVA! 

Não à piscina 
do leão! 

Piscina para 

todos! 

DEVOLVA O 
NOSSO RIO! CHEGA DOS MANDOS E 

DESMANDOS DO REI! 
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 O Leão, quando soube, não quis ficar de fora. Teve bicho que reclamou, mas as regras 
permitiam que ele também participasse. 
 

PELA VONTADE DO POVO! 
 

PL  N. 1 
  

PARA PRESIDENTE VOTE NO 
LEÃO. 

VICE: LEOA 

CARÍSSIMOS SÚDITOS, 
 

Sou um leão de família. Venho de uma antiga e 
tradicional linhagem de leões, todos reis da 
floresta. Foi o meu querido tataravô quem 
expulsou os fedidos gambás para que os 
animais de bom cheiro pudessem viver em paz. 
Dei emprego aos macacos que desviaram o rio 
para fazer a piscina real.  
Em time que está ganhando não se mexe.  

 
PELA TRADIÇÃO, VOTE LEÃO! 

É PRECISO VOTAR! É HORA DE MUDAR! 
 

PDM  N. 7 
  

PARA PRESIDENTA VOTE CERTO 
MACACA 

VICE: TUCANO 

 
PRIMEIRAMENTE, 

FORA LEÃO! 
 

Nós fomos enganados! Prometeram que a 
piscina seria também para os macacos. O rei é 
tão traiçoeiro e escorregadio quanto uma casca 
de banana podre. No meu governo tudo será 
diferente! Vamos construir tocas e lares para 
todos. Chega de mentiras! Macaca presidenta! 

NÃO PROMETE, MAS REALIZA! 
 

PC da F  N. 8 
PARA PRESIDENTA 

COBRA 
VICE: RATO 

 
EU SOU UMA COBRA DO POVO! 

 
Cresci na selva com todos vocês. Já rastejei 
muito nesta terra, conheço cada buraco e cada 
ninho. Enfrentamos a grande seca, 
sobrevivemos ao incêndio e aos caçadores. 

 
Juntos somos fortes! 
VOTE NA COBRA! 

DÊ VALOR AO SEU VOTO  
ESCOLHENDO UMA BOA CANDIDATA! 

 

PRP  N. 5 
  

PARA PRESIDENTA 
PREGUIÇA 

VICE: JOANINHA 

 
BICHARADA, 

 
É hora de definirmos juntos o nosso futuro. 
Olhos e ouvidos atentos, quero escutar cada 
um de vocês. Não me julguem pelo nome, de 
preguiçosa não tenho nada. Apenas não me 
apresso, porque acredito que um bom governo 
não se constrói da noite para o dia.  
 
Com calma e paciência, chegaremos lá! 

 
 Quando começaram as campanhas, os candidatos tentaram convencer os eleitores a votar 
neles, mostrando as vantagens de serem escolhidos presidente: 

✓ Participaram de programas de televisão; 
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✓ Tiraram selfies com outras espécies; 
✓ Distribuíram panfletos; 
✓ Organizaram comícios; 
✓ Falaram mal de outros candidatos (embora isso não fosse legal); 
✓ Instalaram placas; 
✓ Participaram também de um debate. 

 
 No dia da eleição, os bichos se organizaram em uma comprida fila para colocar os votos, 
que eram secretos, na Urna. 
 A Coruja ficou responsável pela contagem. A Macaca foi desclassificada, porque violou a 
regra 6: distribuiu bananas aos eleitores durante a companhia. 
 E a grande vencedora da eleição foi... 
 ... a PREGUIÇA! 
 

Vamos entender o texto? 
 

1- Qual a situação inicial do texto? _______________________________________________ 
2- O que eles decidiram fazer? 

(   ) prender o leão   (   ) matar o leão 
(   ) uma manifestação  (   ) uma palestra 
 

3- Para fazer a manifestação, os bichos fizeram vários cartazes. Copie um deles: 
 

 
 
 

 
4- Qual foi a reação do leão? 

(   ) Ele ficou com medo. 
(   ) Ele não se importou. 
(   ) Ele ficou com raiva. 
(   ) Ele ficou feliz. 
 

5- Qual foi a proposta da Coruja? 
(   ) Ela propôs fazer uma eleição. 
(   ) Ela propôs matar o leão. 
(   ) Ela propôs quebrar a piscina. 
(   ) Ela propôs invadir a piscina. 
 

6- Complete o trecho abaixo com as palavras do quadro: 
 

 
ELEIÇÃO – GOVERNAR – CAMPANHA – ELEITOR – CANDIDATO – VOTOS – PRESIDENTE  

 

 
Em uma ___________________, aqueles que querem ___________________ apresentam suas 
ideias em uma ___________________. Depois, cada ___________________ vota no 
___________________ que preferir. Conta-se os ___________________ e quem for o mais votado 
é eleito ___________________. É quem vai governar até a próxima Eleição. 
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7- Releia as REGRAS DA ELEIÇÃO criadas pelo Comitê Eleitoral dos Bichos: 
 

REGRAS DA ELEIÇÃO 
CRIADAS PELO COMITÊ ELEITORAL DOS BICHOS 

 

1- TEREMOS ELEIÇÃO TODA PRIMAVERA. 

2- QUALQUER BICHO PODE SE CANDIDATAR. 

3- CADA ELEITOR SÓ PODE VOTAR EM UM CANDIDATO. 

4- O VOTO É SECRETO. 

5- GANHA QUEM TIVER O MAIOR NÚMERO DE VOTOS. 

6- É PROIBIDA A TROCA DE PRESENTES ENTRE CANDIDATOS E ELEITORES. 

7- É PROIBIDO DEVORAR OS ADVERSÁRIOS. 

 
a) Qual dessas regras não cabe em uma eleição entre humanos? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

b) Por quê? _________________________________________________________________ 
 

8- Quais animais se candidataram para a eleição a Presidente da floresta? 
 

 
 

   

 
9- Para fazerem a Campanha Eleitoral, os bichos fizeram muitas coisas que os candidatos 

humanos fazem para tentar convencer aos Eleitores. Reescreva duas ações: 
 

 
 

 
 

  

10-  A Macaca foi desclassificada. A razão para a sua desclassificação foi que ela violou a regra 

número 6: É PROIBIDA A TROCA DE PRESENTES ENTRE CANDIDATOS E 

ELEITORES.  
a) O que a Macaca distribuiu aos eleitores? _________________________________ 
b) Você (ou alguém de sua família) já ouviu falar de candidatos entregarem presentes aos 

eleitores? ________  
c) Você acha isso correto? __________ Por quê? _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 


