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Em perfeita harmonia com as 
lindas ilustrações de Dino Bernar-
di Junior, Rosane Pamplona vai no 
fundo de nossa memória para res-
gatar as instigantes, desafiadoras 
e divertidas charadas, adivinhas e 
enigmas que tanto povoaram nos-
sa infância. Uma viagem encanta-
dora e inteligente pelo fascinante 
mundo do saber, da descoberta, 
do conhecimento.

Dessa forma, atrai não só o pú-
blico infantil, para quem repre-
sentará uma forma divertida de 
conhecer esse universo tão rico, 
como também os adultos, que se 
encontrarão nas brincadeiras lin-
guísticas.

Motivação para a leitura

Explorar as ilustrações, chamar a 
atenção para os detalhes e para o  
colorido das imagens.

Ler algumas adivinhas da p. 32 e 
não dar as respostas.

Após a leitura

Conversar com o grupo sobre 
adivinhas, trava-línguas, parlendas 
(poemas para brincar), ditados po-
pulares e frases feitas (coisas que 
o povo diz). Propor como lição de 
casa que as crianças façam uma 
pesquisa com os familiares (pais e 
avós) sobre essas curiosidades lin-
guísticas a fim de confeccionar um 
livro com o material trazido pelos 
alunos. Caprichar nas ilustrações.

Outra opção para trabalhar após 
a pesquisa de lição de casa é a 
apresentação de um sarau pelas 
crianças com o material trazido 
por elas. Depois dos ensaios po-
de-se convidar os pais ou outras 
classes da escola para assistirem à 
apresentação.



Para trabalhar descrição

Fazer a descrição do castelo da p. 
15 (descrição de cenário).

Fazer a descrição física do pri-
meiro candidato (p. 7) ou do se-
gundo candidato (p. 10).

Professor

A princesa que tudo sabia... menos 
uma coisa traz a oportunidade para 
se trabalhar com o nosso folclore e 
com o universo poético. Apesar de 
ser uma narrativa, apresenta outro 
tipo de texto, as adivinhas, e ofe-
rece também um ótimo gancho 
para trabalhar a linguagem oral e 
outras estruturas textuais muito 
pertinentes à faixa etária sugerida, 
como o relato descritivo.

Sugestões para enrique-
cer as propostas

A. Frases feitas/Coisas que o 
povo diz

1. Dar nó em pingo d’água.
Quer dizer fazer uma coisa muito 

difícil.

2. Ficar com a pulga atrás da ore-
lha.

Quer dizer ficar desconfiado.

B. Ditados populares/Sabedo-
ria do povo

1. As aparências enganam.

2. Quem diz o que quer, ouve o 
que não quer

C. Parlendas/Versos para brin-
car

1. Uni duni tê 
Salamê minguê
Um sorvete colorê
O escolhido foi você!

D.Trava-línguas/Brincadeira 
com as palavras

1. O rato roeu a roupa do rei de
Roma, a rainha com raiva resol-          
veu remendar.

2.Três pratos de trigo para três
tigres tristes.



Outra leitura

João Boboca ou João Sabido. Es-
crito por Rosana Pamplona, ilustra-
do por Ionit Zilbermam. São Paulo: 
Brinque-Book 2007.

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e pro-
fissionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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