
 Proposta de Leitura

A borboleta azul encontra uma 
margarida tremendo no jardim. 
Para salvar a flor solitária, ela pede ajuda 
da menina Ana Maria.

Ana Maria faz de tudo para proteger a 
margarida do frio, mas, mesmo assim a 
florzinha não para de tremer. Por que a 
margarida anda tão friorenta?

ENSINO FUNDAMENTAL 1
2O ano

Também adequado para 1o ano.
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Objetivos gerais

• Trabalhar o livro como passaporte 
para um mundo a ser explorado. 
Uma porta aberta a todas as áreas 
do conhecimento.

• Fortalecer o vínculo entre o professor 
e o aluno com o desenvolvimento de 
atividades interativas na sala de aula.

• Ajudar a criança a reconhecer 
e a explicar suas sensações e seus 
sentimentos.

Objetivos específicos

• Entender que a tristeza e o medo 
são estados de espírito passageiros.

• Reconhecer a importância de ajudar 
ao próximo e de, sempre, colocar-se 
no lugar do outro.

• Identificar o respeito a todos 
os seres vivos como essencial à vida.

• Construir o conceito dos cinco sentidos.
• Promover análise linguística do texto 

para a construção do conceito 
de antônimo e adjetivo.

• Analisar a representação das flores 
na História da Arte.
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Interdisciplinaridade

Neste roteiro pedagógico é proposto um 
trabalho com Língua Portuguesa, que pode 
ser desenvolvido com suporte das disciplinas 
de Ciências Naturais, inter-relação que cons-
truirá o conceito sobre os cinco sentidos, e 
Arte, que analisará a representação das flores 
na História da Arte.

Orientações

teMpo estiMado: 5 aulas.
Material NeCessÁrio: Exemplares do livro, CD, 
cartolinas, tintas guache, pincéis, lápis de cor, giz 
de cera; revistas, jornais e forminhas de doces, 
copos descartáveis de plástico, canudinhos.

Desenvolvimento

1ª etapa: 1 aula

No início da aula, antes da leitura, na “Roda 
de Conversa”, pergunte às crianças se têm al-
gum animal de estimação. E uma planta de es-
timação? Que diferenças existem nos cuida-
dos entre um e outro?

Mostre a capa e a contracapa do livro, leia os 
dados (título, autor, ilustrador, editora) e ques-
tione se os alunos acham que a margarida do 
título é uma menina ou uma flor.

Folheie o livro com as crianças dando desta-
que para as ilustrações. De tempos em tempos, 
para estimular a formulação de hipóteses, faça 
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perguntas sobre o conteúdo da história: O que 
eles acham que está acontecendo? Chame a 
atenção para o fundo da noite e para as ima-
gens onde a margarida aparece tremendo: os 
traços circulares feitos com giz de cera dão a 
impressão de movimento.

— A noite parece estar fria, chuvosa?
— Por que a margarida está tão triste? O 

que estaria faltando a ela? O que você faria 
para deixá-la feliz?

— Quando um amigo seu está desanima-
do, cabisbaixo, o que você faz para animá-lo?

Inicie a leitura da história com as ilustrações 
voltadas para as crianças a fim de que elas as-
sociem o texto à imagem, envolvendo-as como 
leitoras: altere a ênfase nas entonações, faça 
pausas intencionais, mostre-se interessado, 
surpreso, emocionado, divertido. Não inter-
rompa a leitura para explicar palavras que as 
crianças não conheçam. Em geral, elas desco-
brem o significado pelo contexto.

Ao término da leitura, na “Roda de Conver-
sa”, faça os seus comentários sobre o que foi 
lido, confirmando ou não as antecipações rea-
lizadas, instigando as crianças a falar também 
acerca de suas próprias impressões, procedi-
mentos característicos do comportamento 
leitor. Dessa forma, o papel e uso social da lite-
ratura ficarão evidenciados para as crianças, 
que se sentirão plenamente como leitoras. É 
possível também provocar comentários e de-
bates por meio das perguntas:

— Vocês já se sentiram tristonhas como a 
margarida? Quando? Por quê? E o que os dei-
xou mais animados?

— A margarida pertencia a alguém? Por 
que o dono do vasinho teria deixado a flor 
sozinha, ao relento?

— Se a margarida fosse sua, ela estaria 
numa varanda, num jardim ou no seu quarto?

— E se, além da margarida, a Ana Maria 
também ajudasse a rosa, a violeta, a hortên-
sia e outras flores com nome de gente na 
mesma noite? O que aconteceria? Elas briga-
riam, conversariam madrugada adentro, 
não deixariam a menina dormir...?

— E se a margarida, em vez de margarida, 
fosse uma planta carnívora?

— E se a margarida fosse uma menina? 
Pergunte aos alunos se a situação da florzi-
nha na história é semelhante à das crianças 
de rua. Como os desabrigados devem se sen-
tir? O que falta a eles?

— Será que as pessoas precisam das mes-
mas coisas para ser felizes? Ou sentem-se 
contentes de maneiras diferentes?

2ª etapa: 2 aulas

A partir da análise linguística do trecho do 
livro: “Ao encontrar a menina Ana Maria, a bor-
boleta fala: ‘Eu vou bem. Mas a margarida vai 
mal’”, é possível construir com as crianças o 
conceito de antônimo.

Faça uma brincadeira com os alunos pedin-
do que associem as palavras aos seus antôni-
mos. Pode ser um jogo de “pingue-pongue fa-
lado”, em que as crianças respondem ao mes-
mo tempo. No livro, encontramos algumas 
palavras que podem ser trabalhadas, como: 
friorenta, calorenta; frio, quente; dia, noite; es-
cura, clara; inteligente, tolo; tudo, nada, etc.

Usando o texto de Fernanda Lopes de Almeida 
como ponto de partida, é possível também a 
construção, por meio de análise e reflexão, do 
conceito da classe gramatical dos adjetivos. 
Exemplo: a margarida friorenta; a borboleta azul; 
frio, coitada!; o moleque era muito inteligente.

Em seguida, ouçam a música “As borbole-
tas” (1970), de Vinicius de Moraes, e identifique 
com as crianças os adjetivos dados às compa-
nheiras da solidária Borboleta azul.

Para complementar, ouçam e cantem a mú-
sica “Rancho das flores”, também de Vinicius 
de Moraes, e proponha às crianças que descu-
bram quantas e quais flores aparecem na le-
tra. Em seguida, elas devem identificar os adje-
tivos atribuídos a cada flor. Crie cartelas com 
fotografias das flores mencionadas na música 
e as crianças deverão associar a imagem ao 
nome correspondente.

Os alunos concordam com as característi-
cas atribuídas pelo autor da música ou têm 
outra opinião? Quais outros adjetivos dariam 
às mesmas flores?

3ª etapa: 1 aula

Com uma flor é possível construir com as 
crianças o conceito dos cinco sentidos. Por 
meio da textura das pétalas, do miolo, do caule 
e das folhas, aprende-se o que é o tato. Sentin-
do o perfume que a flor exala, o olfato. Com o 
formato e as cores, a visão. É possível até degus-
tá-las. Existem flores comestíveis (flor de abó-
bora, flor de abobrinha, capuchinha), que as 
crianças podem experimentar. Agora, quanto à 
audição... as flores não falam, mas dizem mui-
tas coisas que tocam ao coração. Os apaixona-
dos mandam rosas vermelhas; os agradecidos, 
rosas cor-de-rosa; os amigos, rosas amarelas...

4ª etapa: 1 aula

A representação das flores na História da 
Arte pode ser analisada por meio de pesquisa 
nos sites indicados a seguir:
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a) Realistas, pontilhadas, nascidas de 
pinceladas rápidas... como é a 
representação das flores na História da 
Arte ao longo dos séculos? Quais são os 
tipos de flores e tonalidades usados para 
representá-las? No site do jornal 
britânico The Guardian é possível ter 
uma amostra de dez pinturas bem 
floridas. Disponível em: <http://www.
theguardian.com/culture/gallery/2012/
apr/08/the-10-best-flower-paintings>. 
Acesso em: 11 set. 2015.

b) A vendedora de flores (1947), pintura da 
artista paulistana Djanira da Motta e 
Silva (1914-1979), pertencente ao acervo 
do Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand (MASP), tem alguns 
pontos em comum com a ilustração do 
livro: a obra retrata uma vendedora de 
flores cercada de anjos. Proponha às 
crianças a análise da obra para detectar 
semelhanças entre o quadro e a história 
da Margarida friorenta, em especial na 
passagem em que a menina Ana Maria 
está sonhando. Disponível em: <http://
masp.art.br/masp2010/acervo_
detalheobra.php?id=1019>.  
Acesso em: 11 set. 2015.

Propostas de avaliação

proposta de avaliação 1

O que os humanos conversam com as flores?

Algumas pessoas têm o hábito de conversar 
com as plantas. Mas, sobre o que elas falam? 
Qual o assunto preferido delas?

Divida as crianças em duplas e peça que fi-
quem uma em frente à outra. Um aluno deverá 
representar a flor, e o outro, a pessoa. Uma crian-
ça fala enquanto a outra escuta. O ouvinte pode 
se mexer, como se o vento estivesse balançando 
suas folhas, ou como se outra pessoa tentasse 
arrancá-lo da terra. Incentive que o falante con-
verse sobre o que está sentindo, sobre o que o 
incomoda no momento; suas expectativas para 
o final de semana... Depois de dez minutos, a 
planta e o humano devem trocar de posição.

Amigo secreto florido

Promova um amigo secreto para que as 
crianças troquem flores de presente. Vasinhos 
de violetas são fáceis de serem encontrados, 
não são caros e são muito resistentes.

O intuito da brincadeira é que a criança se 
comprometa a tomar conta da sua flor, lem-
brando sempre de quem a ofertou.
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proposta de avaliação 2: Vamos criar 
um jardim florido?

Os alunos, inspirados nas pinturas que aca-
baram de conhecer, pintam um jardim bem flo-
rido e colorido. Distribua cartolinas, tintas gua-
che, pincéis, lápis de cor, giz de cera, revistas, 
jornais e forminhas de doces. No lugar dos pin-
céis também vale usar as pontas dos dedos!

No final da atividade promova uma exposi-
ção com todos os desenhos.

proposta de avaliação 3: Uma flor 
para sempre

Copos descartáveis de plástico dão forma 
às pétalas da flor. Canudinhos verdes dão 
sustentação, formando o caule. Copinhos de 
iogurte vazios podem se transformar nos vasi-
nhos dessas flores que nunca vão murchar.

Anotações
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