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Ao mediador

Organizar os participantes em 
círculo para que todos exponham 
suas ideias, opiniões e interpreta-
ções, sempre oralmente, jamais 
por escrito.

Antes da leitura

Perguntar: com quem os partici-
pantes moram? Se for com a mãe, 
perguntar se ela trabalha fora ou 
em casa. Como costumam chamá-
-la? Ela os atende prontamente 
ou eles sabem esperar a hora de 
perguntar ou pedir alguma coisa? 
O assunto deve girar em torno do 
respeito ao adulto que está ocu-
pado e não pode atender no mo-
mento.

Leitura pluripartilhada

Capa
Ler o título e comentar sobre: 

onde ele aparece e com que tipo 
de letras? (Caixa alta) Há recursos 
gráficos que realçam o significa-
do escolhido pelo ilustrador. Aqui 
podemos afirmar que a apresenta-
ção deste modo de grafar o título 
exprime “falar alto, chamar a aten-
ção”. Qual teria sido o material usa-
do para escrevê-lo? Compará-lo 
com o cartão segurado pelo meni-
no, mostrando a diferença.

Analisar a ilustração e dizer o 
que expressam a boca e os olhos 
dos personagens. A mão direita da 
mãe, também lhe diz alguma coi-
sa?

Abrindo o livro

p.1 – O título domina a página 
e abaixo lemos os nomes do au-
tor do texto escrito e do autor das 
imagens. Para saber sobre eles 
você pode encontrar informações 
na última página.

p.2 – Além dos créditos, há dedi-
catórias, que são textos muito su-
cintos, em que cada autor tem uma 
forma particular de homenagear 
pessoas que lhe são especiais.O 
primeiro usa dois adjetivos e não 
cita o nome dela, já o outro apro-
veita o título do livro, lhe dá nome, 
justificando a sua consideração. 



Procurar os significados de “espo-
leta”. O mediador deve explicar o 
cartaz mostrado pelo menino.

p.3 – O lugar em que se encontra 
a numeração da página é bem ori-
ginal, observe-a. Essa única frase 
funciona como uma chave abrin-
do a narrativa, cuja palavra impor-
tante é...

pp.4 e 5 – Qual seria a intenção 
do uso dessas letras enormes? 
Mostrar aos leitores que o texto 
expõe um diálogo e a ilustração 
o complementa, para enriquecer 
a interpretação. Atentar para a ex-
pressão facial da mãe. Por que ela 
teria se aborrecido? Quem está 
lendo gosta de ser interrompido?

Durante toda a história é impor-
tante focar na expressão da boca 
e do olhar dos personagens, pois 
nos transmitem como eles se co-
municam, demonstrando senti-
mentos e pensamentos. Prestar 
atenção também em como se ves-
tem os personagens.

pp.6 e 7 – Será que o modo como 
vem escrito o apelo que o menino 
faz é igual ao encontrado na capa 
é porque ele ainda não sabe escre-
ver corretamente? O “E” aparece 
espelhado, comum aos pequenos 
no início da alfabetização.

Você acha a mãe atenciosa? Por 
quê? O que ela estaria fazendo?

pp.8 e 9 – Quando a chamada 
é da menina, a escrita é perfeita. 
Com o que a mãe estava ocupada? 

Falar sobre a reação dela. O que 
você acha da pergunta da filha? 
Será que ela vai trocar de roupa? 
Veja a p.12.

pp.10 e 11 – Que recurso gráfico 
usado pelo ilustrador expressa o 
sopro da mãe no olho do menino? 
Diante do comportamento dos 
filhos, como a mãe reage e o que 
decide?

pp.12 e 13 – Deu resultado o seu 
plano? Descrever a cena observan-
do todos os detalhes.

pp.14 e 15 – Qual a nova tentati-
va para a mãe conseguir trabalhar? 
Como os filhos resolvem chamar a 
atenção dela?

pp.16 e 17 – Além de tudo a 
mãe não perde o bom humor. Do 
que ela se veste?

pp.18 e 19 – Observar o que nos 
indica que a mãe estava fingindo 
dormir. Falar sobre a expressão das 
crianças.

pp.20 e 21 – Eles aprenderam a 
respeitar o espaço da mãe? E com 
ela, o que ocorreu? Lemos: “Nos 
dias seguintes” e “Depois de uma 
semana” então podemos deduzir 
que vários dias tinham se passado, 
e por qual razão os personagens 
estariam com a mesma roupa? 
Levantar hipóteses apresentando 
argumento.

pp.22 e 23 – “Mas uma noite...” 
Você acha que eles tinham real-
mente dormido? Justificar o que 
aconteceu? Como funcionou para 



a mãe ouvir novamente aquele 
apelo? Desta vez era importante 
o que os filhos tinham a lhe dizer? 
Comentar o final do livro.

Observar que as crianças troca-
ram de roupa, mas a mãe...

Quarta capa

Ler essa introdução da narrativa 
e pedir para os participantes con-
tinuarem o resumo dela, com a co-
laboração de todo o grupo. Se eles 
se interessarem podem criar ou-
tras situações ou trazer situações 
pessoais em que corra o MÃENHÊ! 
para em seguida relatar a reação 
da mãe.

Sugestão de leitura

• Mamãe é um lobo!. Texto de 
Ilan Brenman; ilustrações de Gil-
les Eduar. São Paulo: rinque-Book, 
2010.

* 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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