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Apresentação
O livro apresenta uma história envolvente de amor, ternura e união. Na narrativa, há a presença da magia, do
mundo fantástico, na qual uma menina faz a família, que está reunida ao redor da mesa para uma refeição,
ser transportada para outro ambiente, um mundo extraído de um sonho narrado por sua mãe.
Justificativa
A obra aborda temas do cotidiano: relacionamento, sonho, lazer e realização. O professor terá oportunidade
de trabalhar em sala de aula a relação afetiva, modos, atitudes e costumes vividos entre pais e filhos.
Projeto pedagógico
Como reconhecer a família como o lugar de abrigo, encontro, aconchego e alegria.
Temas secundários
Sonho, comportamento, refeição, atitude, reconhecimento, gratidão.
Temas transversais
Ética, Trabalho, Educação, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente.
Áreas de conhecimentos
Arte, Literatura, Nutrição, Sociologia, História, Geografia.
Indicação
Ciclo 1: indicado para alunos do 1º ao 3º ano.
Interdisciplinaridade
Língua Portuguesa, Arte, Ciências Naturais, História e Geografia.
Objetivos
Levar o aluno a desenvolver habilidades de leitura e escrita; a posicionar-se em situações criadas para reflexões
e questionamentos sobre costumes e a vida em família.
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Antes da leitura
Instigue os alunos a falar sobre os contos, as histórias ligadas à magia, aos mistérios. O que você faria se encontrasse/
ganhasse uma varinha ou um biscoito mágico?
Converse com os alunos sobre a vida em família. Pergunte: em que consiste uma família? Em sua opinião, por que existe
família? Quem pode fazer parte de uma mesma família? E como é a sua relação com sua família? Como são feitas as
refeições, todos partilham juntos? Na sua casa, em qual das refeições todos podem ficar juntos? Como é o comportamento? Na hora das refeições, como você se sente?
Relacione o livro com outros assuntos que possam se interligar com o tema, por exemplo, a arte de fazer doces, bolos
e biscoitos em casa. Levante a questão: em sua casa, é costume ter bolo/biscoitos na mesa de alguma refeição? Qual?
Quem os faz? De qual você mais gosta?

Iniciando a leitura
Mostre o livro e pergunte: o que o título do livro sugere?
Inicie a leitura compartilhada entre a classe, aplicando a dinâmica do professor mediador, monitorando o processo de
leitura. No transcorrer da leitura, levante hipóteses e aponte pistas. Depois, solicite aos alunos que façam uma leitura
silenciosa.

Sugestões de Atividades
Lendo as imagens
Organize os alunos em dupla e solicite que analisem as ilustrações do livro, destacando os pontos importantes acerca
delas. Por meio das ilustrações, explore a linguagem artística. Ajude os alunos a observar os sentimentos das personagens transmitidos pela imagem. Mostre os elementos produzidos por esses sentimentos que possam ser notados pelas
feições, pelos traços da boca, dos olhos e das sobrancelhas.
Faça perguntas durante a busca de significados das imagens, das cores, linhas e formas:
• Como você as interpreta? As ilustrações te levam a lembrar de quê?

• As imagens produzidas na capa estão relacionadas com o título? Sim? Não? Por quê? Elas despertam algum

sentimento em você? Qual?

Ajude-os a descobrir em que a ilustradora se baseou para desenvolver os desenhos. O biscuit, por exemplo, é uma
massa de fácil modelagem, que aceita pintura com diversos tipos de tintas e corantes. Pergunte:
• O que você vê no modo de produzir as imagens: massa de modelagem, foto?
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Atividades
Repare nas ilustrações e liste as cores que o livro apresenta, organizando-as de acordo com suas iniciais:

• A escritora, Shirley Souza, diz: “Eu penso igual à Maria: as coisas diferentes são raras e não têm nada de esquisitas,
como o Stan achava.” Quem são Maria e Stan? Será que são personagens da história?
A:

,

,B:

R:

,

, M:

V:

,

, L:

, C:
, P:
,

• Quais são as cores utilizadas no cabelo das personagens?

• Qual a cor utilizada no pelo do cachorro?

Qual cor está representando o céu?

a. No ambiente criado para as refeições:

b. Na praia, entre o lazer em família:

Descreva o que veste a família:

a. O traje no ambiente da refeição:

a. O traje no ambiente da praia:
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Compreensão de leitura
Responda às seguintes questões:

a. Qual o assunto abordado pelo livro?

b. Em sua opinião, qual a personagem principal da história?

c. Onde tudo aconteceu?

Mapeando o texto
1) Josefa conta um sonho divertido que teve antes de acordar. Que sonho é esse?

2) Na casa de Josefa, como as pessoas se davam: havia desentendimento? As crianças eram tristes? Havia
alegria? Como era o ambiente naquela casa?

3) O que acontecia todas as manhãs?

4) Que tipo de brincadeira as crianças costumavam fazer?

5) A pessoa que está sentada na cabeceira da mesa é Marino: o pai que via as crianças brincarem com os
biscoitos. Como Marino se sentia naquele momento?
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6) Por que Marino está maravilhado?

Agora é com você!
Converse com seu colega: por que você acha que as crianças tinham esse comportamento brincalhão?

Voltando ao texto
a. Marino se lembra do namoro, noivado e casamento com Josefa. Você consegue descrever como tudo aconteceu?

b. Qual foi o jeito que Josefa arranjou para comunicar a primeira gravidez?

c. Qual foi a reação de Marino: ficou decepcionado? Chorou de alegria? Qual?

d. Qual o nome do primeiro filho de Josefa e Marino?

e. E o da menina?

f. Quando Paulinho completou um ano, o que lhe deram de presente?

g. Por quê?
h. Que nome foi dado à cachorra?

i. Quando Paulinho viu a irmã, como ele reagiu? Sentiu ciúmes? Chorou?
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j. Por falar nisso, você tem irmãos? Quem nasceu primeiro, você ou ele? Como é a sua relação com o seu
irmão: vocês se dão bem, brincam, conversam, trocam ideias?

Vamos voltar para a história
Escolha a alternativa que julgar correta.
1) Ana Laura oferece dois biscoitos para a mãe. Como Ana caracterizou os dois biscoitos?

a. Óculos mágicos
b. Óculos para serem usados na praia
c. Objeto com poderes mágicos
2) A quem mais Ana deu dois biscoitos?

a. Ao seu pai, Marino
b. À moleca
c. Ao Paulino
d. Todas as alternativas estão corretas
3) Os quatro estão com óculos de biscoito. O que eles enxergavam através desses óculos?

a. Todos se divertindo na praia
b. Um mundo maravilhoso
c. Todos envolvidos no sonho de Josefa
4) De volta à realidade, quando uma das lentes de Ana Laura cai dentro da xícara de café com leite, a pergunta
é: qual o destino dos seus óculos feitos de biscoitos? São devoradas? Jogados no lixo?

5) É hora de ir para a escola. Descreva o que as crianças e Marino procuram fazer, depois de se levantarem
da mesa.

6) Josefa vai retirar a mesa do café e tem uma surpresa. Qual?

7) Quando Josefa leva a conchinha ao ouvido, o que ela escuta?
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Agora, converse com o colega e tente resolver esta questão:
Josefa abre os olhos e verifica que está na cozinha de sua casa, e a conchinha continua em sua mão. Intrigada, ela se
pergunta como foi parar ali. Você sabe como? Será que os óculos de biscoitos são realmente mágicos? A conchinha
apareceu na xícara por acaso? Ou será que tudo não passa de uma poesia saboreada com a família?
Exercitando a gramática
1) Observe o significado do verbo e escolha a alternativa que julgar correta.

“Marino está sentado na cabeceira da mesa, maravilhado com a paz que impera em seu lar.”
“Muitas perguntas povoam os pensamentos de Josefa.”
Qual o sentido do verbo imperar nesse trecho da história?
a. Governar
b. Dominar
c. Prevalecer
E qual o sentido do verbo povoar?
a. Colonizar
b. Encher-se de coisas
c. Ornar
2) Onde está o numeral? Grife-o quando encontrá-lo.

“Os quatro estão com óculos de biscoito. Enxergam um mundo maravilhoso, onde Marino tira o terno e vai
trabalhar na praia.”
“Hora de almoçar sorvete. Cada um tem direito a sete sorvetes. Moleca troca sua quota de sorvetes por sete
pastéis de ração.”
3) Qual é o substantivo e qual é o adjetivo desta frase?

Que brisa boa!
Vocabulário
Apelidos; dengo; festança; dedicatória; baita; maravilhado; fascínio; quota.
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Desafio
Agora é com você!
1. Leia a página 16 e, depois, desenhe numa folha ou no seu caderno um dia na praia com sua família.
2. Use massinha de modelar e faça um par de óculos, como aqueles que foram feitos de biscoitos.
3. Coloque os óculos e, olhando para o seu desenho, tente imaginar você na praia com sua família ou

com seus amigos.
Depois de tudo isso
Que tal, com esta história, reinventar outra história com um final feliz?
Bom trabalho!
Sugestões para avaliação
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho
pedagógico com a obra Óculos de Biscoito da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes do
trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades
específicas de sua turma.
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br

