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 Toda criança gosta de ouvir histórias. E todo professor sabe a importância de contar ou ler 
histórias para sua turma. Um dos objetivos principais de se ler livros em sala de aula é despertar 
interesse e prazer pela leitura, contribuindo para a formação de novos leitores.

O ambiente da sala de aula deve estar preparado para essa atividade tão especial. É impor-
tante que se garanta uma rotina para a realização diária de uma leitura qualquer (um livro de his-
tória, uma reportagem de jornal, um texto informativo...), que deverá ocorrer sempre no mesmo 
horário, por exemplo, logo na chegada à escola ou após o lanche. Momentos preestabelecidos 
fazem com que as crianças desenvolvam uma postura adequada de ouvinte e assim possam 
aproveitar, apreciar e identificar uma boa história.

A escolha do material a ser lido deve ser criteriosa. É sempre indicado ler o livro previamen-
te, antes de levá-lo para a sala de aula, para se conhecer a história, compreender quais são os 
temas envolvidos, poder acentuar melhor as características da narrativa, enfatizar as diferentes 
entonações: de surpresa, suspense, alívio. E em momentos certos fazer as pausas... e  perceber 
a reação das crianças.

O professor, quando se identifica com o texto, tem mais chances de fazer com que a turma se 
interesse também. Mas como aproveitar ao máximo um texto como ferramenta de aprendizagem? É 
importante desenvolver um trabalho variado, flexível, com diferentes abordagens e metodologias.

A poesia de Tatiana Belinky, em seu livro Cinco trovinhas para duas mãozinhas, além de 
ser uma ferramenta gostosa para se trabalhar com o prazer de ouvir e a formação de futuros 
leitores, também possibilita trabalhar a alegria de brincar com o corpo; o desenho como forma 
de expressão; a descoberta dos sons pelas rimas; e a curiosidade pela escrita. 

1. A poesa na sala e aula
Os poemas de Tatiana Belinky são gostosos de ler por vários motivos: as histórias retratam 

as falas das crianças descobrindo o mundo, o certo e o errado através dos olhos e das atitudes 
dos pequenos. 

Por que trabalhar com poesia? 
Poesia trata de sentimentos, experiências de vida, de desejos, e de inúmeras outras coisas. 

Como, por exemplo, no poema “Idade”, Carlinhos responde que logo irá fazer 7 anos, mostrando 
um desejo de se chegar a esta idade. Uma proposta possível seria perguntar às crianças: por que 
você acha que ele queria chegar nesta idade? Qual a vantagem de se ter 7 anos?

Não há certo e errado nas respostas dadas. O professor deve aproveitar este espaço para 
ouvir as crianças trocarem ideias, deixá-las que contem sobre si. 

Como conhecer seu aluno através da poesia? 
O momento de conversa após a leitura de uma poesia deve ser estimulado: você passa a ser ape-

nas um mediador, o foco serão as crianças. Juca, na poesia “Não valia?”, disse que se machucou mas 
não chorou, pois estava sozinho, e, por isso, não valia a pena chorar, porque ninguém sentiria dó dele.  
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Pergunte aos seus alunos o que faziam quando eram menores e se machucavam sem ninguém 
por perto.

Esse exercício de perguntas mais subjetivas dá dicas de como é este aluno, de suas atitudes 
e de seus valores.

Também há crianças que ainda não gostam de se colocar, não há problema nisso, nem todos 
precisam falar, mas todos precisam ouvir e serem ouvidos. O respeito durante esse bate-papo 
deve ser exigido. Para falar, levantar a mão. 

2. Expressão corporal - A alegr a e brncar com o corpo
É preciso que na programação diária existam atividades para desenvolver diferentes compe-

tências. As crianças dos primeiros anos do ensino fundamental têm a necessidade física de traba-
lhar com o corpo para desenvolver a coordenação motora, se divertir, imitar e, assim, aprender.

Brincadeira e poesia? Como é possível?
No poema “Cinco trovinhas para duas mãozinhas”, Tatiana Belinky descreve uma série de 

ações que as mãozinhas fazem. Em uma segunda leitura da poesia para a classe, os alunos po-
deriam se levantar na roda e entrar na brincadeira: a cada verso, uma imitação da ação descrita 
com gestos e dramatizações. 

 3. O desenho como uma forma de expressão
Os livros infantis vêm carregados de ricas ilustrações, cores – mensagens que não neces-

sariamente estão escritas. “Lendo” as ilustrações, muitas vezes descobrimos mais coisas que 
estão além do texto.

Como trabalhar com ilustração?
A análise de uma ilustração pode ser feita antes ou depois da leitura do livro. Quando traba-

lhamos com as ilustrações antes da leitura, o objetivo é que os alunos percebam a história que 
será contada, criem hipóteses sobre o tema que está sendo tratado. Realizada a leitura de fato, 
é possível confirmar se as hipóteses estavam corretas ou não.

Se essa atividade for feita após ou durante a leitura, os alunos identificam a situação, o per-
sonagem e sabem qual momento da história está ali retratado. A leitura por imagens estimula a 
todos, tanto os que já sabem ler e os que ainda estão aprendendo. 

Como desenvolver o olhar do aluno para observar as ilustrações?
É comum solicitar um desenho como primeira atividade após a leitura: “Desenhe o que você mais 

gostou” ou “Desenhe o personagem principal”. É importante que se tome cuidado com a frequência 
exagerada desse tipo de atividade, pois isso padroniza a leitura, fazendo com que o aluno já saiba qual 
será o próximo passo e acabe desestimulado.  A observação de ilustrações não precisa ser acompa-
nhada de desenho. O foco é desenvolver o olhar e estimular o desenho em outras situações, já que 
se trata de uma forma muito representativa e comunicativa, que deve ser utilizada em sala de aula.
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As ilustrações estimulam o desenho infantil?
Para desenvolver ainda mais este olhar para os desenhos e ilustrações, é interessante que o 

professor promova momentos de apreciação com enfoque não só na beleza, mas na estranheza 
e irreverência. Na apreciação dos desenhos feitos pelos alunos não é indicado dizer se está 
bonito ou feio, enfim colocar valores quanto ao belo. O incentivo será que cada criança tem um 
jeito próprio de desenhar, assim como os artistas.

4. A escober a a relação en re o som e a escr a 
O que deixa o livro de Tatiana Belinky divertido é a forma como a autora brinca com as pa-

lavras, como faz os versos e as rimas se encaixarem de uma forma tão simples, porém valiosa.
Como as rimas colaboram com a sistematização da alfabetização? 
Após a leitura de uma das poesias, você pode pedir para falarem em voz alta quais palavras 

rimaram. Deve-se reforçar cada som da última sílaba rimada, pedir para que os alunos sintam onde 
está a língua, em que posição estão os lábios, para favorecer a consciência fonológica.

Som e grafia? Como mostrar aos alunos?
Depois de feita a brincadeira de rimas em diferentes momentos na sala de aula, você escreve 

as palavras que rimam uma embaixo da outra e estimula os alunos a perceberem que as palavras 
que rimam têm o mesmo final também nas letras. Essa atividade colabora para que as crianças 
entendam a relação som (fonema) e letra (grafia).

Como instigar uma reflexão sobre a língua?
As rimas que aparecem no livro fazem com que os sons pareçam uma melodia, que é gos-

tosa de falar e até de cantar, por que não? Desafios para os alunos envolvendo rimas são muito 
bem aceitos e colaboram bastante para a reflexão da língua e para a alfabetização. 

Algumas or en ações para o suplemen o e a v a es os alunos:
O suplemento de atividades tem como objetivos:
• permitir, imaginar e criar;
• refletir sobre cada poema;
• entrar em contato com os diferentes temas abordados no livro; 
• promover conversas na sala a respeito de desejos e vontades;
• desenvolver habilidades como recortar, colar e desenhar;
• refletir sobre o fonema e a grafia das palavras;
• proporcionar uma escrita significativa.
O trabalho com o suplemento dos alunos poderá ser realizado na sala de aula apenas quando o 

livro já tiver sido bem explorado, após as dramatizações, brincadeiras e conversas.


