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Sylvia Orthof, reconhecidamente uma das mais importantes escritoras de 
literatura infantil brasileira, com mais de 100 livros publicados, cultivou a 
poesia, a prosa e o teatro, sempre de forma irreverente e criativa. Linguagem 
inovadora, marcas de oralidade, humor, histórias originais, convite à 
imaginação são características de sua produção literária, por isso seus livros 

conduzem facilmente o público infantil ao fascinante universo da leitura.      
Em Você viu? Você ouviu? a autora, em versos, em imagens bem construídas, desvenda os 
encantos da floresta amazônica – orquídeas, periquitos, jacarés, arapongas, vagalumes, 
micos, jabutis, curumim, Poti, Mula Sem Cabeça, Uiaras entre outros. Pássaros e flores, rios e 
cantos, mitos e lendas, um mundo cheio de mistérios e beleza para o leitor ver e ouvir. Todo 
o verde se acontece / na floresta brasileira: tem verde cor de alface/ tem verde de bananeira/ 
tem verde escuro de medo/ na copa do arvoredo/ tem verde amarelado/ do cipó, todo 
enrolado. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: levantar hipóteses sobre o livro 
 

1. Em Você viu? Você ouviu?, a autora Sylvia Orthof conta, em versos, sobre os 

encantos da floresta amazônica. Use seus conhecimentos e sua imaginação e: 

a. Escreva dez substantivos que você acha que aparecem na história.  

b. Escreva uma frase sobre a floresta amazônica. Se necessário, troque ideias com 

seus colegas. 

 

2. Sylvia Orthof nasceu no Rio de Janeiro, porém seus pais eram imigrantes que  

fugiram para o Brasil entre as duas guerras mundiais. De onde você acha que eles 

eram? Justifique sua escolha.  

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Escolha um trecho do livro e de cor apresente para a classe.  

2. Reescreva este trecho acrescentado mais alguns versos.   

3. Escolha outro trecho do livro e crie ilustrações. 

4. Crie outro título para o livro. Justifique sua escolha.  
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Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a 
interdisciplinaridade 

 

1. Pesquise para saber mais sobre a autora. Escolha uma informação sobre ela e conte 

para a classe. 

2. Pesquise sobre a ilustradora. Conheça outros livros ilustrados por ela.  

3. Pesquise sobre as plantas e animais citados na história. Escolha um dos itens 

pesquisados e elabore, com as informações, alguns versos. 

4. Pesquise sobre os mitos ou as lendas citadas na história. Escolha um e faça uma 

caricatura ou confeccione uma máscara.  

5. Pesquise para saber onde fica a floresta amazônica.     
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