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Ano Novo no Brasil  

A festa de ano novo também é conhecida como Reveillon no Brasil. Veja abaixo 

algumas formas de se comemorar o ano novo do jeitinho brasileiro. Nós 

marcamos em negrito o vocabulário mais relevante. 

 

Nas cidades  
As celebrações de ano novo no Brasil são muito 

animadas, com muita comida, música e o 

tradicional champanhe.  Nas grandes cidades, 

muitas pessoas vão para as ruas, onde geralmente 

há shows e queima de fogos de artifício. Outras, 

preferem ficar em casa e fazer um jantar com 

amigos e familiares. Geralmente, as festas só 

acabam ao amanhecer do dia 1o de janeiro.  

 

A cor branca e a praia 
Muitos brasileiros acreditam que a cor branca traz 

paz e harmonia para o ano novo. Além de vestir 

roupas brancas, algumas pessoas levam 

oferendas, geralmente flores, para a praia. Elas 

acreditam que a deusa Iemanjá (rainha dos mares, 

no Candomblé) irá ajudá-las a ter um ano de muita 

paz e prosperidade.  Outras pessoas também 

pulam sete ondas logo após a meia-noite para dar sorte. Essas são 

superstições populares no Brasil  
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Comidas e Bebidas 

O peru e o pernil não podem faltar na ceia. A bebida oficial do ano novo é o 

champanhe. Todos brindam e dizem “saúde” nos primeiros minutos do ano 

novo. Para dar sorte e trazer prosperidade, muitas pessoas comem 12 uvas 

verdes e tomam sopa de lentilha.  

 

Pernil 

 

Sopa de lentilha 

 

 

Aprenda o Vocabulário de Ano Noo 

Procure o significado das palavras abaixo na sua língua: 

1. O ano novo    ______________________________ 

2. O champanhe  ______________________________ 

3. Os fogos de artifício  ______________________________ 

4. O amanhecer   ______________________________ 

5. A cor branca   ______________________________ 

6. As oferendas   ______________________________ 

7. As flores   ______________________________ 

8. A paz    ______________________________ 

9. A prosperidade  ______________________________ 

10. As ondas   ______________________________ 
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11. A meia-noite   ______________________________ 

12. O peru   ______________________________ 

13. O pernil   ______________________________ 

14. A ceia    ______________________________ 

15. Brindar 

16. A saúde   ______________________________ 

17. As uvas   ______________________________ 

18. A sopa de lentilha  ______________________________ 

 

Pratique seu Português Conversando 

1. Como é celebrada a chegada do ano novo no seu país, na sua cultura?  Quais 

são as diferenças e semelhanças ente as celebrações no Brasil  e no seu país? 

2. Você segue alguma tradição no último dia do ano? Qual? Por quê? 

 
Aprenda Cantando 

Feliz Ano Novo 

Francisco Alves e David Nasser 

 

 

Adeus ano _____________ 

Feliz Ano _____________ 

Que tudo se realize 

No ano que vai nascer. 

Muito _____________ no bolso 

_____________ pra dar e vender 

 

 

Assista ao vídeo no Youtube 

http://bit.ly/5mZvNd 

 

Aprenda sobre o Natal no Brasil: 

http://goo.gl/eUJi1T 
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Para os _______________ 

____________ no amor 

Nenhuma _________________ perdida 

Para os _______________ 

Nenhuma briga 

_____________ e sossego na _______________ 

 

Pratique mais!  
 

Escolha um amigo ou parente e escreva um cartão desejando-lhe um feliz ano 

novo. 

 

 

Feliz ano novo! 
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