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Título: Maricota ri e chora
Autor: Mariza Lima Gonçalves
Ilustrações: Andréia Resende
Formato: 20,5 cm x 22 cm  
Número de páginas: 32

Apresentação
O livro apresenta narrativa em versos falando sobre Maricota, uma menina 

que indaga e tenta desvendar todas as coisas. Como tantas crianças, Maricota 
também às vezes ri, às vezes chora.

Justifi cativas
O tema aborda a infância e seus questionamentos. Os textos foram construí-

dos de modo que o professor possa, além das atividades de compreensão de 
leitura, desenvolver trabalhos da linguagem na poesia mostrando as estrofes, 
versos e rimas.

Projeto Pedagógico
Qual caminho deve seguir para obter uma infância feliz? Como fazer para 

compreender a vida em seu momento de choro e de riso?

Temas Secundários
Fantasia, sentimentos, tempo, espaço, natureza.

Temas Transversais
Ética, meio ambiente, pluralidade cultural e saúde.

Áreas de Conhecimento
Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde.

Indicações
Ciclo um: indicado para alunos do primeiro ao terceiro ano.

Objetivos
Levar o aluno a desenvolver habilidades de leitura e escrita; pela leitura, a po-

sicionar-se em situações criadas para refl exões e questionamentos sobre a vida.

Antes da leitura
Relacionar o livro com outros assuntos que possam se interligar com o tema. 

Levante questões: com o que você mais gosta de brincar? Gosta de questionar, 
reparar nas coisas ao seu redor?

Iniciando a leitura 
Mostrar o livro e perguntar: o que o título Maricota ri e chora sugere? Levar os 

alunos a reparar como o livro foi escrito, observando a estrutura em forma de poesia. 

Inicie a leitura compartilhada entre a classe, aplicando a dinâmica do pro-
fessor mediador, monitorando o processo de leitura. No transcorrer da leitura, 
fomente a compreensão, levante hipóteses, antecipações; aponte pistas. Solicite 
depois aos alunos que façam a leitura silenciosa.

Sugestões
Lendo as imagens

Levar os alunos a ler ilustrações do livro; a observar os desenhos, os traços nota-
dos produzidos pelas feições, boca, olhos e sobrancelhas.
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Atividades
Organizar os alunos em dupla e solicitar:

Com base na leitura das ilustrações, responda as seguintes questões:

a. Quais seriam os sentimentos da personagem transmitidos pelas imagens: de tristeza, de alegria, quais?  
_______________________________________________________________________________________________

b. Listem as cores que o livro apresenta, organizando-as de acordo com suas iniciais.

A ___________________________________________________________________________
B ___________________________________________________________________________
C ___________________________________________________________________________
L ____________________________________________________________________________ 
M ___________________________________________________________________________
V ____________________________________________________________________________

c. Quais são as cores utilizadas no cabelo da Maricota?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

d. Repare como a ilustradora caracteriza a roupa de Maricota. Descreva o que ela veste.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Pensando sobre o texto:

O texto é um poema? É uma prosa?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Se for poema, quantos versos ele apresenta?
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Busque nas estrofes, nos versos, palavras que rimam:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Compreensão de leitura
1. Responda:

Qual o assunto abordado pelo livro?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Qual o nome da personagem principal da história?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2. O livro, logo no início, descreve Maricota. Perguntas:

Como é Maricota?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
O que Maricota pensa que é?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

3. Maricota deitada no quintal da casa conta nuvem. Além das nuvens do céu, o que mais lá no quintal da 
casa dela tem? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

4. Maricota ri fácil. De que ela ri? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

5. De que Maricota chora?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Pensando nisso: 
Você ri e chora fácil? Por causa de que você ri e por causa de que você chora?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Maricota chora pela nota baixa. Você também já chorou por causa disso?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Maricota ri de gente que chora à toa, você também ri dessa gente?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

6. A história mostra que Maricota descobre muita coisa sobre a vida. Pois bem, busque no texto e com-
plete as frases:

a. Vai sentindo que viver ________________________________. Que doer ______________________________. 
Que perder não ______________________________ que crescer.

b. Maricota descobre que tem vento, ________________________________ na vida das pessoas. Descobre 
que pessoas _________________________ pra nunca voltar, __________________________________... E chora!!!
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c. Maricota ora ri, ora ____________________. Nem tudo é ______________________. Nem tudo é tão errado.
7. Leia o trecho da história e depois responda:

Você pode explicar o que a autora quis dizer com estas palavras (grifadas)?

“Maricota faz cara séria... E ri. Ri das descobertas da vida. Descobre que o amor faz rir. E que é melhor 
que chorar. Descobre que a pobreza existe! São coisas da vida. Não sabe explicar... e chora. Descobre que 
tem vento, ventania e tempestade na vida das pessoas. Descobre que pessoas vão embora pra nunca voltar, 
mesmo quando estão vivas... E chora!!!” 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

8. Maricota queria muito que todos rissem das coisas que ela ri. Que coisas são essas?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

9. Escolha uma alternativa:

De acordo com o livro, por que Maricota ri de gente que chora à toa? 
a. Talvez porque o choro das outras pessoas não é como o choro da Maricota
b. Maricota só chora com razão
c. O choro da Maricota vem do coração

10. Converse com seus colegas sobre estas questões:

a. Por que Maricota ri e chora?
b. O que Maricota carrega consigo?
c. “Maricota se segura na corda bamba da vida”. O que isso signifi ca?
d. Em sua opinião, por que alguém pode pensar na Maricota como uma grande artista? Será que isso tem 

a ver com o fato dela saber se equilibrar na corda igual um equilibrista de circo, ou será porque Maricota é 
uma menina emocionalmente equilibrada, mesmo quando vê tristeza na vida?    

e. Agora, em relação a sua família, às vezes seu pai, sua mãe também se seguram na corda bamba da vida. 
Descubra, por que isso acontece?

f. Ninguém entende a dor de Maricota. Que dor seria essa?

Mapeando da linguagem
1. Observe as expressões e procure dar a cada uma delas um signifi cado:

“Maricota torce o nariz e pensa em crescer emburrada.”
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
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“Maricota não quer ser abelhuda, muito menos fofoqueira.”
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

2. Vocabulário

Procure no texto e escreva o signifi cado de cada palavra:
Esmirrada, sinônimo, ferida, enviesado, bicho-de-pé.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Observe o que tem dentro do quadro em forma de nuvem e relacione as palavras quanto à classifi cação:
               Maricota - pequena - sonhar - atenta - fada - chorar - morrer - dor - amor - vida - sua 

Agora é com você
Pense um pouco sobre as coisas que acontecem na sua vida e descreva ou desenhe nos respectivos quadros:
 
      O que me faz rir                                                 O que me faz chorar

Substantivo próprio         Pronome possessivo         Verbo

Substantivo simples          Substantivo abstrato          Adjetivo           



Um assunto leva ao outro
Pesquise com o seu professor de Ciências e responda: 
a. Como formam os ventos?
b. Como desenvolvem as tempestades?

Desafi o
Sugerimos o professor organizar os alunos para desenvolverem a atividade: 
Crie um desenho ou história em quadrinhos que possa representar a história Maricota ri e chora.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades, aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios 
para a mediação do trabalho pedagógico com a obra Maricota ri e chora, da PAULUS Editora, e que 
não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que so-
mente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma.
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