Ciúme em Céu Azul
Autor: Joel Rufino dos Santos
Ilustrações: Rogério Borges
Faixa Etária: A partir de 8 anos
Formato: 21x24 cm
O escritor Joel Rufino do Santos, também historiador e professor da UFRJ,
em Ciúme em Céu Azul conta, em versos, o conflito vivido no céu por uma pipa
amarela e uma arraia vermelha ameaçadas por uma pandorga sem cor. A pipa e
a arraia se paqueraram (...) A pandorga sem cor, coitada/ teve ciúme da pipa e
da arraia. Sabem o que fez? Foi em cima da pipa amarela, cortar,/ sua linha. A pipa amarela/ rabeou e
saiu fora. Uma chuva muito forte põe fim na maldade da pandorga. Porém, quando o sol volta a
brilhar ela reaparece para atacar. Desta vez, no céu azul, também estão, além da pipa amarela e da
arraia encarnada, o papagaio marrom, o volantim cor de abóbora, o quadrado bordô e a cafifa
cinzenta. E, em vez de cortar, ficou presa no meio deles e se cortou. Todos foram atrás dela e a
salvaram.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a obra
1. O livro que você vai ler chama-se Ciúme em céu azul. A história começa assim:
Era uma vez uma pipa amarela. Pra lá e pra cá no céu azul. Até que um dia...
Conte o que você acha que aconteceu.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: conferir as hipóteses e resgatar a leitura do aluno
1. Descubra a variável designação do vocábulo, nas várias regiões do Brasil.
2. Conte utilizando desenhos a causa do ciúme da pandorga.
3. Qual sua opinião sobre a atitude da pipa amarela, da arraia encarnada, do papagaio
marrom, do volantim cor de abóbora, do quadrado bordô e da cafifa cinzenta em
relação à pandorga?
4. Posteriormente, para cada atitude escolha uma cor. Justifique suas escolhas.
5. Imagine que a pandorga pede desculpas pelo que fez. O que ela diria?

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer o escritor Joel Rufino dos Santos. Depois da pesquisa, escolha
algumas informações e elabore um parágrafo como se fosse o autor se apresentando.
2. Pesquise para conhecer outros livros ilustrados por Rogério Borges.
3. Pesquise sobre a origem das pipas. Elabore frases começando por: Você sabia...
4. Confeccione pipas, utilizando os conhecimentos de geometria.
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