Canção do Sabiá
Autora: Mary França
Ilustrações: Eliardo França
Faixa Etária: A partir de 5 anos
Formato: 17x23,5cm
O livro divide-se em dois tipos de texto: uma narrativa – a história comovente
do Sabiá – e textos informativos bastante completos sobre a preservação do
planeta. Tudo isso acompanhado de ilustrações de excelente qualidade.
Pingo-de-Céu descobre que o Sabiá parou de cantar.
– Afinal, o que está acontecendo? - perguntaram todos, quase ao mesmo
tempo.
O pássaro estava desanimado. Aborrecido, sem vontade de conversar. (...) Por todo lugar,
derrubam árvores para fazer estradas (...). Qualquer dia podem invadir o nosso quintal. O próprio
Sabiá teve uma ideia: escrever a todas as crianças e pedir para os autores Mary e Eliardo
espalharem as cartas!

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a história
1. O livro Canção do sabiá trata de uma questão ecológica. Você sabe o que é ecologia?
Caso não saiba, pesquise para saber.
2. Em sua opinião:
a. Qual a história do livro que você vai ler? Registre por escrito.
b. Escreva o início da história que você pensou.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1. Conte por escrito qual foi a causa do sabiá ter parado de cantar.
2. Conte utilizando desenhos qual foi a ideia que o Pingo-de-Céu teve para evitar tanta
tristeza nos pássaros.
3. A partir dos textos informativos do livro, monte um painel semelhante ao dos
autores.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer outros livros de Mary e Eliardo França.
2. Pesquise para saber mais sobre o sabiá, tico-tico, andorinha e outros pássaros.
3. Escolha dois e crie um diálogo sobre a irresponsabilidade dos homens em relação à
natureza.
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