Ave Alegria
Autora: Sylvia Orthof
Ilustrações: Ellen Pestili
Formato: 23x23cm
Sylvia Orthof, com uma quantidade significativa de livros para o público
infantil, sempre criativa em suas produções. Em Ave Alegria convida o
leitor a celebrar, em versos, todas as oportunidades boas, justas e belas
da existência humana. As imagens em cores vivas, bem coloridas e
página inteira, criadas pelos traços originais da ilustradora Ellen Pestili,
captam o sentimento da autora no agradecimento e na saudação à natureza e à vida.
Ave alegria, / cheia de graça, / o amor é contigo, / bendita é a risada e a gargalhada!Salve a
justiça/ e a liberdade!/ Salve a verdade, / a delicadeza/e o pão sobre a mesa!Abaixo a
tristeza! Ave alegria!

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: conhecer a origem e o significado da palavra ave
A escritora Sylvia Orthof escreveu em versos o livro Ave Alegria. Para você compreender
melhor as ideias contidas em cada trecho, antes de iniciar a leitura, descubra:
1. A origem e os significados da palavra ave.
2. O significado empregado no título pela autora.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do livro
1. Leia em voz alta o poema para a classe.
2. Releia o poema. Escolha um trecho de que mais gostou. Justifique sua escolha.
3. Escolha outro trecho que você tenha tido dificuldade para compreender. Explique
para os seus colegas o que não ficou claro.
4. Acrescente, no meio ou no final, outros versos à segunda estrofe do poema.
5. Que sentimentos o poema desperta em você? Utilizando desenhos, mostre estes
sentimentos.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer a vida da autora, Sylvia Orthof, e os outros livros escritos por
ela.
2. Pesquise para saber mais sobre a ilustradora, Ellen Pestili.
3. Pesquise sobre o boi-bumbá, citado no poema.
4. Pesquise para conhecer outros poemas em que os autores têm uma visão otimista da
vida.
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