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Especial Formação de Professor

Por Beatriz Tavares de Souza*

Meio-Dia, Dona Maria!
Panela no Fogo, Barriga Vazia!
Autora: Roseana Murray
Ilustrações: Caó Cruz Alves
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP.
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Apresentação
Os trabalhos do consertador de panelas, do feirante, do “amendoinzeiro”, do vendedor de ovos, laranja,
melancia e outros são narrados e ilustrados no livro, de maneira simples e criativa.

Justificativa
A obra mostra como o trabalho é importante, qualquer que seja ele. O do mascate, do ambulante, do camelô,
os quais procuram no dia a dia oferecer serviços para suprir as mais diversas necessidades socioeconômicas
das pessoas.
Projeto de Leitura
Como reconhecer o trabalho do outro? Qual a relevância de quem sai para trabalhar, consertando ou vendendo coisas? Como isso pode contribuir para a sociedade?
Temas Secundários
Relacionamento, zona rural, zona urbana, espaço, cultura, comportamento, sobrevivência, cidadania.
Temas Transversais
Ética, Educação, Trabalho, Saúde, Meio Ambiente.
Interdisciplinaridade
Arte, Literatura, Língua Portuguesa, História, Ciências, Sociologia, Geografia.
Indicação
Ciclo 1: Indicado para alunos do 1º ao 5º ano.
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Objetivos
Desenvolver no aluno as habilidades da leitura, da escrita e atribuições de sentidos. Oferecer também o conhecimento sobre a autonomia do trabalho formal/informal praticado em todo Brasil. Fazer da leitura o princípio
articulador nas atividades propostas, no intuito do aluno tornar-se ciente da diversidade, da vida, do ganhapão das pessoas e seu modo de trabalhar. Conscientizar, envolver os estudantes nas questões associadas aos
processos de convívio e respeito ao trabalhador. Ajudar o aluno a observar nos grupos sociais do trabalho o
comportamento daqueles que ganham seu dinheiro nas ruas e a identificar quais foram as mudanças evolutivas
que obtiveram, desde os mais remotos séculos até os dias de hoje.
Antes da leitura
Criar situações, ambientes para o aluno refletir, questionar e debater sobre o tema do livro.
Sugestões
Trabalhar o assunto temático em conjunto com outras leituras.
Propiciar atividades conjugadas entre as disciplinas de outras áreas, tendo como destaque Geografia e Ciências
Sociais. Destacar alguns pontos para pesquisa: “O que você sabe ou sabia sobre trabalho? O que é trabalho
formal ou informal?”.
Selecionar e apresentar aos seus alunos documentários ou textos de revistas e jornais que falem da esfera do
trabalho. Lance perguntas sobre o acesso ao trabalho: “Você tem alguém na família que pratica algum trabalho
informal? Não? Sim? Qual?”.
Para refletir
Como as políticas públicas poderiam agir para possibilitar mais trabalho com carteira registrada à população?
Posto isso, promover reflexões sobre diversidade no campo do trabalho. A partir daí, solicitar registros das
informações, que podem ser apresentadas por meio de desenhos, quadros, textos e maquetes. Propiciar um
ambiente, se possível, em conjunto com professores de Ciência, Geografia e alunos de outras salas, para
debater sobre o resultado de toda pesquisa feita sobre o assunto principal do livro: o trabalho autônomo como
vendedor e consertador de coisas.
Apresente o livro
Aponte o nome da editora, a data da publicação, o nome da autora e do autor das ilustrações. Antecipe o interesse dos alunos em ler e compreender o assunto do livro. Pergunte: “O que o título do livro sugere?”.
Relacione o livro com os assuntos do cotidiano e com aqueles já vistos e debatidos antes da leitura, que possam
se interligar com a história.
Lendo as ilustrações
Ajude os alunos a observar a capa e descrever (na linguagem oral) o que compõe as figuras. O que aparece
nas ilustrações? Elas têm relação com o título? Sugerimos explorar as figuras, observando com os alunos linha,
cor, formas e outros aspectos ilustrativos. Pergunte: Qual a cor e quais as figuras que mais aparecem no livro?
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Agora, vamos à história!
Sugerimos desenvolver uma leitura compartilhada entre alunos; aplicar a dinâmica do professor mediador: ora
aluno, ora professor. Procure aplicar durante a leitura as regras alusivas à pontuação. Aprofunde a compreensão
do texto, esclarecendo, mas também provocando os alunos com perguntas, levando-os a pensar nas respostas
durante a busca de significados.
Agora é com você!
Oral
Organize os alunos em grupo. Estimule-os a expressar, trocar ideias, expor suas interpretações e o que descobriram nas frases e palavras.
Perguntas: qual a sua opinião sobre o livro? Qual é o assunto principal abordado? Em sua opinião, o assunto da
história se relaciona com a realidade do nosso dia a dia? Não? Sim? Qual? Houve algum trecho que você não
entendeu? Não? Sim? Qual?
Há um personagem central? Não? Sim? Então, explique.
Atividades
Observe a página 3 e responda:
A quem a autora dedica sua obra? ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Quem são Luis e Gabriela? ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Atividades
Lendo e observando
1. No primeiro texto, que atividade de trabalho o narrador apresenta?
_______________________________________________________________________________________________
2. Que coisas o consertador consertou para a cozinheira?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Já no segundo texto, o que os feirantes gritam?
_______________________________________________________________________________________________
4. Dona Maria para com sua bolsa de palha, enquanto os feirantes gritam seus pregões. Pergunta: o que há na
bolsa de Dona Maria?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Na palma da mão, conta as últimas moedas. O que ainda falta comprar?
_______________________________________________________________________________________________
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6. “olha o amendoim torradinho...”
Em que local o vendedor pode ter gritado esta frase?
_____________________________________________________________________________________________
7. Passa lentamente o caminhão abarrotado de frutas. Pois bem, que frutas são essas?
Complete: m_________________________________; a________________________________________________;
j_____________________________; a ________________________________p _____________________________;
m____________________________; u________________________________.
8. Escreva aqui o “pregão” do caminhoneiro vendedor de frutas:
_______________________________________________________________________________________________
Interpretação de texto
1. Agora vamos observar o que estão revelando os textos:
“Enquanto o galo expulsa o resto da noite com seu canto, a galinha também canta no ninho, para que saia o
seu ovo, tão branco, tão redondinho. Isso se passa na roça.”
Pergunta: o que as palavras grifadas podem ali significar?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Pensando nisso
1. O galo canta na madrugada para expulsar o resto da noite. Nesse sentido, por que a galinha canta no ninho?
_______________________________________________________________________________________________
2. Na cidade, como o moço vende os ovos colhidos? Canta? Grita? Como? ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. O que esse moço grita para vender os ovos? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Se os ovos não vão para frigideira ou panela, qual seria o seu destino? ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Por falar em ovos, aqui vai um assunto que até pode ser considerado polêmico:
Vamos lá, professor de Ciências, ajude os alunos.
Afinal, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?

A gente imagina a avó na cozinha.
“Açúcar e coco ralado, leite condensado e muita força no braço para mexer o doce até dar o ponto perfeito.”
Qual o sentido das palavras grifadas no texto?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Escolha uma alternativa:
“A avó corta os quadradinhos e está pronta a cocada, que é quase melhor meio de transporte da terra ao céu.”
Em sua opinião, as palavras grifadas têm sentido de:
a. lustrar o sabor da cocada
b. Definir a sensação que os netos têm quando comem a cocada
c. Comparar o sabor da cocada como alguém voando para o céu
Leia e responda:
“Nas ruas de antigamente, o peixeiro derramava o mar na porta de casa. Peixes quase vivos, prateados, traziam
notícias de sereias estrelas marinhas, algas e corais.”
1. Para você, que sentido faz a frase grifada?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Em sua opinião, no mar há mais peixes, além dos prateados?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Agora é com você!
Geralmente o peixe prateado vem com ou sem escamas?
Qual é o significado da cor prateado?

“É o laranjal que agora habita a boleia do caminhão, inundando qualquer estação de amarelo e primavera, do
perfume mais doce e ardente.”
Leia o trecho grifado e responda:
1. O que significa a palavra boleia? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. E qual é o significado da palavra carroceria? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Ora, se carroceria é uma parte do veículo destinado a transportar carga, boleia é o local (assento) onde fica
o motorista, aquele que dirige um caminhão. Então, que sentido faz, no texto, uma boleia ser habitada por um
laranjal? _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Por falar nisso, escolha uma alternativa:
Em sua opinião, o modo como a autora Roseana Murray escreve sobre o laranjal indica que foi para:
a. Poetizar o trecho da narrativa
b. Ressaltar a beleza da natureza
c. Valorizar o trabalho do homem no campo
Você já ouviu falar em realejo?
Releia o texto da página 25 e responda:
1. O que é realejo? ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Qual a função do periquito? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Qual a razão de o coração da menina bater forte? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Depois de ler o texto sereno e... Sol! Sereno e... chuva! A pergunta é: como o homem de antigamente
ficava sabendo sobre o tempo?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Leia e repare:
1. Compra rede, dona! Compra rede!
De tantas cores e tramas, com rendas ou sem, as redes pedem vento, pedem noite,
pedem o calor das tardes lentas. Não há nenhum lugar no mundo melhor do que
uma rede para o corpo se aninhar. Num balanço, acalanto, para lá e para cá.
Perguntas:
a. Quais palavras se repetem? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b. Há palavras que rimam entre si, quais? _________________________________________________________
2. De onde vem o mel da cana?
Escondido bem no fundo,
No meio da sua trama,
É a terra que fabrica
Esse presente
Em silêncio.
A doçura se derrama
Feito chama
Na boca inteira.
Dia de cana
É dia de festa.
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Perguntas:
1. Como você classifica o texto. É prosa? Poema?
_______________________________________________________________________________________________
2. Qual assunto aborda o poema? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Procure no poema e ligue as palavras que rimam:

cana

Ao mapear a história, podemos observar textos descrevendo alguns serviços de consertos, reparos
prestados por ambulantes. Segundo a narrativa, são profissões que resistem ao tempo.
1. Quais dessas profissões são mostradas no livro? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. De acordo com o livro, que tipo de conserto fazem os seguintes profissionais?
a. Paneleiro __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b. Sapateiro __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
c. Empalhador ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
d. Amolador ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Um assunto puxa o outro
A reciclagem é essencial para o planeta, porque é uma forma de reaproveitamento das matérias-primas que
são descartadas. Isso significa que reciclar é diminuir a quantidade de resíduos jogados no meio ambiente, a
degradação da Terra pela diminuição do desmatamento, extração de minérios etc.
Agora é com você!
Converse com seu colega
1. Encontre no livro dois tópicos que abordem a reciclagem e mencione aqui.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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2. Sobre reciclagem, qual o seu comportamento perante a natureza e o meio ambiente?
1. Descarta o lixo no cesto de lixo?
2. Como você descarta a goma do chiclete já mascado?
3. Você é capaz de andar com um papel de bala no bolso/bolsa até encontrar uma lixeira para descarta-lo?

Para pensar
Escolha uma alternativa e justifique a sua escolha.
Qual outro fator comportamental dos seres humanos que pode ajudar o planeta?
a. Consertar, antes de adquirir um novo
b. Aproveitar partes do antigo (quebrado) para recriar outro
c. Conservar e restaurar para não descartar

Ainda pensando nisso
Sabe aquele brinquedo que você já cansou de usar e pensa em trocar por um novo? Se trocasse, o que você faria
com o antigo? Descartaria no lixo? Venderia a um colega? Doaria para uma instituição de caridade?
Afinal, o que você faria pelo meio ambiente e pelas pessoas?

Exercitando a gramática
1. Passe para o grau aumentativo as palavras grifadas nas frases:
a. Gosto de escurinho do cinema? Amendoim torradinho é bom quando vem com carinho.
b. E a vovozinha abraça, afaga Aninha.
c. Olha a cocadinha de leite da vovozinha!
2. Passe para o grau normal as palavras escritas no diminutivo:
“Fresquinha e amarelinha, como se os girassóis e o sol, e não só os milhos entrassem na sua fabricação. Fresquinha
e fofinha feito nuvem ou algodão.“
3. Encontre e circule os verbos:
“Os feirantes gritam seus pregões eles voam de uma barraca a outra, cruzam-se no ar. As palavras parecem
chicotes. (...) O que será que ainda falta?”
4. Dê sentido inverso às frases, indicando o oposto, o contrário (antônimo):
a. Tem gente daqui que não conhece as frutas de lá.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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b. Na primeira mordida o corpo vira felicidade.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
c. As garrafas vazias, que dormem num canto da cozinha, sem graça, sem vida, sem serventia, já vão para a
sua nova moradia.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Substantivos primitivos e derivados
a. Qual o primitivo das palavras contidas na narrativa:
Vassoureiro ________________________________
Laranjal ___________________________________
Consertador _______________________________
Maravilhada _______________________________
Metaleiro _________________________________
b. Com base nos textos do livro, escreva o derivado:
Feira ______________________________________
Peixe _____________________________________
Cozinha ___________________________________
Sapato ____________________________________
Equilíbrio __________________________________
6. Com base no tópico das páginas 18 e 19, complete:
“Bolo ____________________ olha o bolo!” E tem de todos os ____________________________, de coco,
de ______________________________, de ___________________________. Tem de chocolate, e com
__________________________ de ________________________. Na hora da _____________________________,
o homem ___________________________ passa debaixo da _________________________ para lá e para _____
____________________________________.
Significação das palavras
O que significa:
Penico ______________________________________________________________________
Pregões _____________________________________________________________________
Abarrotados _________________________________________________________________
Ambulante __________________________________________________________________
Acalanto ____________________________________________________________________
Tabuleiro ___________________________________________________________________
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Desafio
Que tal produzir a sua própria história de feirante ou de camelô?
Escolha um dos produtos de venda mencionados no livro e crie um “pregão” para oferecer
aos colegas de classe, semelhante a este: “Sorvetinho, sorvetão, sorvetinho de ilusão!”
Depois disso, mãos à obra!

Finalizando as atividades
Organize a sala, faça uma roda e, de maneira descontraída, converse sobre o livro, sobre o assunto temático.
Lance perguntas: O que mais chama atenção na história? Houve algum momento da narrativa com o qual você
se sentiu familiarizado? Qual?
Que influência tem a internet sobre as vendas no mundo atual?
Durante a leitura, que mensagem você pode perceber?
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 Meio-Dia, Dona Maria! Panela no Fogo, Barriga Vazia!, 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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