Cadê Meu Cabelo?
Autor: Dave Santana
Ilustrações: Dave Santana
Formato: 20,5x27 cm
Mais uma história escrita e criativamente ilustrada por Dave Santana. O
texto é muito bom, mas as ilustrações superam pela escolha dos traços,
pelo humor e pela riqueza de pequenos detalhes.
A menina tem muito cabelo. Muito mesmo! E dá um trabalho danado
cuidar dele. Mas cortar, nem pensar. Até que um dia, sua mãe encontra
uma sujeirinha preta nele. Nada mais, nada menos que muitos piolhos! A
garota se apavora, teme pelo que possa acontecer com sua vasta cabeleira. Sua mãe
encontra a solução. Claro que precisou cortar um pouco, mas nem por isso a jovem ficou
infeliz.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivo: levantar hipóteses sobre o livro
O livro que você vai ler Cadê meu cabelo?, escrito e ilustrado por Dave Santana, tem como
personagem principal uma menina simpática e cheia de opinião.
1. Conheça o início da história com a intenção de preencher os espaços em branco:
Assim que eu nasci, mamãe não pensou duas vezes em mudar o nome que tinham
escolhido pra mim.
Era para eu me chamar M_ _ _ _ _ _. O nome preferido do papai.
Mas mamãe foi logo dizendo:
– Minha D_ _ _ _ _!
2. Em sua opinião, o que conta a história?
3. Reescreva o parágrafo anterior, o início da história como se a fosse a mãe da jovem
contando.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1.
2.
3.
4.

O cabelo da personagem dava trabalho? Explique com suas palavras.
Acrescente, no seu caderno, mais ilustrações à página 11.
Conte com suas palavras o que a avó sugeriu ao saber dos piolhos.
Como o problema do piolho foi solucionado? Conte por escrito, oralmente ou através
de desenhos.
5. Escolha um nome próprio para a mãe e para a avó.
6. Desenhe Dalila com o cabelo mais curto.
7. Crie outro título para o livro.
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Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para saber mais sobre a vida e a obra de Dave Santana.
2. Pesquise para saber quem foi Sansão e Dalila, citados na página 4.
3. Pesquise para saber mais sobre os piolhos e outros insetos. Escolha um deles e conte
para a classe o que descobriu sobre o assunto.
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