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O livro da Tila 

Proposta de trabalho  

1. Apresentar a obra (1ª ed. 1957) como primeira obra da autora Matilde Rosa Araújo (1921-2010), conhecida 

como “Tila” para os amigos mais próximos. A obra aborda a estreita relação mãe-filha na descoberta do 

mundo.  

a. Ler, para exemplificar, “Amor” mas sem dizer título e, no fim, pedir sugestões de títulos. 

 

2. “História do Senhor Mar” 

i) Colocar o som do mar e pedir a alunos para identificá-lo e refletir sobre a facilidade de o fazerem 

(barulho das ondas arrastado e repetido) 

ii) Ler o poema uma vez. Pedir aos alunos para reproduzirem uma onda (como nos estádios de futebol, por 

ex) dizendo “ondinha vai…/ ondinha vem…”) na segunda leitura do poema. 

iii) Pedir aos alunos que refaçam o poema começando 

Deixa contar… 

Era uma vez 

O Senhor Vento (Sol) 

 

3. “Balada das vinte meninas friorentas” 

i) No fim de cada estrofe tentar que adivinhem quem são as “20 meninas”. 

ii) Quando descobrem que são andorinhas, identificar: 

(1) As suas roupas 

(2) A sua casa 

(3) A sua comida 

(4) A época em que aparecem 

iii) Antecipar final (reprodução – passam a 80; ida embora – no Outono) 

 

4. “Cavalinho, cavalinho” 

i) Perguntar quais os brinquedos favoritos dos meninos, que brincadeiras preferem. Apresentar um 

brinquedo antigo “cavalinho de pau”. 

ii) O que acontece aos brinquedos quando os meninos crescem? 

iii) Pedir que prestem atenção à repetição do 1º verso em todas as quadras. Ler o poema 

iv) Porque tem o sujeito poético tantas saudades do cavalinho? Que viagens terão feito juntos? 

 

5. “Conversa das meninas que se encontram na rua” 

i) Ler a história. 

ii) Pedir para refletirem no significado. 

iii) Pedir para refazerem oralmente a história “para meninos”. Passá-la a escrito. 

 

6. “Ladainha da aranha” 

i) O que é uma “ladainha”? Tipo de oração em diálogo, tipo pergunta/ resposta d forma repetitiva. 

ii) Ler poema e fazer algumas das atividades sugeridas em 

http://pnepabraveses.files.wordpress.com/2009/11/oficina-tematica-3-decifracao.pdf. (v páginas 

seguintes) 
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