
E
st

e 
P

ro
je

to
 d

e 
Tr

ab
al

ho
 In

te
rd

is
ci

p
lin

ar
 in

te
g

ra
 a

 o
b

ra
 C

ho
rin

ho
 d

e 
ria

ch
o 

e 
ou

tro
s 

p
oe

m
as

 p
ar

a 
ca

nt
ar

(L
iv

ro
 d

o 
P

ro
fe

ss
or

).
 N

ão
 p

od
e 

se
r 

ve
nd

id
o 

se
p

ar
ad

am
en

te
. ©

 S
A

R
A

IV
A

 S
.A

. L
iv

re
iro

s 
E

d
ito

re
s.

1

19 x 27 cm
32 páginas

PROJETO DE 
TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este guia apresenta suges-
tões de atividades interdisci-
plinares baseadas na obra
Chorinho de riacho e outros
poemas para cantar, visando
ao estabelecimento de vín-
culos significativos entre a vivên-
cia dos alunos e a palavra escri-
ta. As atividades estão divi-
didas em três partes. Na pri-
meira, os alunos serão mo-
tivados a observar os aspec-
tos físicos do livro e a fazer
uma primeira leitura dos poe-
mas. Na segunda, o objetivo
é levá-los a conhecer alguns
elementos do texto poético,
como leitura de poesia, lin-
guagem, ritmo, sonoridades
e sentidos do poema, assim
como a aprender a estabele-
cer diálogos entre este livro e
outros textos. Na terceira
parte, os alunos serão orien-
tados na confecção de um
mural de classificados.

CHORINHO 
DE RIACHO
e outros poemas 

para cantar
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2

ANTES DA LEITURA DO LIVRO

1 Na véspera da apresentação do livro, peça que os alunos tragam de
casa a cópia de um poema de que gostam ou de poemas citados pelos
pais. No dia seguinte, inicie a aula com a leitura desses textos.

2 Motive os alunos a ler os poemas, examinando com eles o livro em
questão: a capa, o miolo, a disposição dos textos e das ilustrações, a folha
de guarda, as cercaduras delicadas que contornam as páginas, segundo
um projeto gráfico idealizado especialmente para o livro. Explore o fato
de o livro ser composto por poemas que podem ser lidos em outra
ordem que não a estabelecida pela paginação.

3 Chame a atenção para a sugestão da autora sobre as maneiras pos-
síveis de ler um poema, assim como as dicas de musicalização (p. 4). Fale
também sobre a dedicatória do livro, cogitando se há implicação/pa-
rentesco com os dados biográficos da autora.

4 Peça a opinião dos alunos sobre o título do livro Chorinho de riacho
e outros poemas para cantar. O que é um riacho? Como um riacho pode
chorar? Qual é a diferença entre choro e chorinho?

APÓS A LEITURA DO LIVRO

5 Divida a turma em grupos e peça que cada grupo escolha um poema do
livro. Em seguida, peça que preparem a leitura num tempo de cinco a dez
minutos. Oriente-os, aconselhando-os a adotar a expressão que o texto
sugere (entusiasmo, alegria, tristeza, saudade, etc.) e alertando para
mudanças na voz (tom mais alto, tom mais baixo, palmas, assobios, etc.).
Vale lembrar que, ao propor a leitura, é necessário dar um tempo ao aluno
para “sentir” os versos: uma leitura apressada é contraproducente. Em
seguida, chame os grupos, um a um, para uma apresentação para a classe.
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6 O título do livro foi inspirado no primeiro poema (p. 6). Pergunte
sobre esse riachinho: por que seria encantado? Onde estaria localizado?
Que largura teria? Ele seria claro ou sombrio?

7 Lendo o poema “Só imagens” (p. 8), é possível notar que cada estrofe
remete a um tipo de leitura: livro raro, livro de um escritor europeu
(talvez contos de fadas de Perrault, Grimm ou Andersen), histórias em
quadrinhos e, finalmente, livro sem palavras na linha. Converse sobre a
preferência da menina por esse tipo de livro e sonde a preferência de
leitura dos alunos, procurando deixá-los bem à vontade para expor as
suas escolhas. Depois disso, se possível, apresente um livro de imagem,
aquele que “não tem palavras na linha”, comentando seus significados.

8 Nas p. 10 e 11, há poemas que se agrupam sob o título “Pedacinho no
jornal”. Pergunte sobre esses pedacinhos (classificados) que vêm nos
jornais, sua utilidade, seu tamanho, chamando a atenção para os verbos
que os encabeçam.

9 No poema “A troca” (p. 13), ficamos sabendo de um recado de uma
cotovia para uma pessoa. Esta manda dizer “que a vida é boa porque
tem silêncio e tem folia”. Peça comentários sobre essa frase e pergunte
ainda: quais seriam as situações em que o silêncio é importante e
necessário? E as situações de folia?

10 A partir da leitura do poema “Conversa de pescador” (p. 15), pro-
ponha um concurso: em grupos, os alunos inventam ou se lembram de
uma história de mentiroso. O grupo que apresentar a história mais
descabida e mentirosa ganhará uma espécie de “troféu de mentiroso”.
De papelão mesmo...

11 Focalize o texto “Floração de poemas” (p. 26-27), indagando sobre  o
seu assunto. Trata-se de um poema que fala sobre a própria construção.
Quando isso acontece, temos o metapoema, que fala sobre o fazer poéti-
co, desde o modo de imaginar, inventar o poema, até (e sobretudo) a
dificuldade em produzi-lo. Encaminhe algumas perguntas, como: o que
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seria esse terreno sequinho de rachar? Para escrever algo é preciso
carinho? Por que a paciência ajudou o menino? Então, que cuidados
precisamos ter para escrever um bom texto?

12 Converse com a turma sobre o sentimento da separação que, muitas
vezes, faz nascer a saudade. Releia o poema “Saudade” (p. 20) e indague
sobre os motivos que levaram o menino a afastar-se da pinguela, do
sabiá, verificando ainda se as crianças sabem o que é uma pinguela e
para que serve.

AMPLIANDO CONHECIMENTOS

13 Explique aos alunos que personificação é um recurso que consiste
em fazer seres que não são humanos se comportarem como pessoas –
recurso muito usado em literatura, em textos em prosa (fábulas, por
exemplo) e em textos em versos. Peça que procurem exemplos, neste
livro, de seres tratados como se fossem pessoas e transcrevam em fichi-
nhas de papel. Depois, troquem as fichas com os colegas e observem se
houve coincidência quanto aos exemplos. Lembre-os de citar sempre a
página de onde tiraram o exemplo.

14 Confecção do mural Classificados maluquinhos – a partir dos
poemas intitulados “Pedacinho no jornal” (p. 10-11), proponha a criação
de um mural todo feito de pedaços de papel do mesmo tamanho, co-
loridos ou brancos, em que cada aluno vai escrever o que pretende
fazer: trocar, alugar, comprar, vender, etc. Quanto mais maluquinho o
anúncio, melhor!
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