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MICHILLO POETA DA NATUREZA 

Texto: Cláudia Ramos
 Tema: Consciência ecológica

A OBRA...

Michillo adora escrever. Ele é um gato poeta que celebra em seus versos as coisas simples e gostosas da 
vida que lhe tocam o coração, como o sol, o vento, a chuva e a terra. O sol que aquece, ou o vento que 
abraça; a chuva que aguça os sentidos, ou a terra senhora da vida. Michillo desperta o que pode haver 
de melhor em nós: a capacidade de admirar e celebrar a vida através das coisas que já tínhamos visto, 
mas não percebido. Com poucas palavras e  ilustrações singelas, Cláudia Ramos faz poesia, passeando 
pela semântica e trazendo um conteúdo reflexivo, sem ser complexo e exibicionista, porque “o essencial 
é invisível aos olhos”.
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ANTES DA LEITURA…

PREPARANDO O AMBIENTE

No estilo roda de conversa, organize objetos utilizados para escrever, como canetas, lápis e imagens de um 
computador e de uma máquina de escrever.

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Inicie um bate-papo com a turma, considerando questões que a sensibilize sobre o enredo da obra: Vocês gostam 
de escrever? O que gostam  de escrever? Sobre o quê? Com quais  objetos podemos escrever? Quais vocês  mais 
utilizam? Realizadas as considerações, apresente  os objetos e as imagens, favorecendo  a interação entre as 
observações das crianças. Destaque a máquina de escrever.

O PERSONAGEM

Apresente o título do livro e questione o grupo sobre quem seria Michillo. Sobre o gato poeta, pode-se explorar quais 
seriam os temas de maior interesse de um gato, listando-os com as crianças.

DURANTE A LEITURA…

O livro encontra-se organizado em quatro partes, nas quais se destacam poesias sobre o sol, o vento, a chuva e a terra. 
Para cada uma delas, símbolos podem ser, tais como óculos escuro, ventilador, guarda-chuva e um vaso de planta. Em 
cada poesia, a autora destaca: 

Sol: sua cor, movimento, locais onde apreciá-lo, acessórios relacionados a ele, ideias do que fazer ao sol. Leia a poesia 
sem dizer ao grupo que ela se refere ao sol, instigando o grupo a identificar do que se trata. Depois da leitura, apresente 
o símbolo sugerido. 

Vento: sensações e movimentos. O texto permite a mesma abordagem sugerida na poesia anterior. Na apresentação do 
símbolo, um ventilador. Pode-se ligar o aparelho e convidar as crianças a sentirem o vento por ele provocado. 

Chuva: gotas que caem, pesadas e leves; movimentos e cheiros que a chuva traz. 

Terra: generosa, faz brotar árvores,  flores, cores; ora aglomerada, isolada,  maltratada, ora cheia de vida, é a 
própria vida. No caso da chuva e da terra, enquanto lê as poesias, solicite à turma que repita os versos logo após sua 
leitura. Ao mesmo tempo, apresente os símbolos guarda-chuva e vaso de planta.
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APÓS A LEITURA…

Outras poesias podem ser escritas sobre outros elementos da natureza. Organize a turma em dois grupos – os autores 
e os ilustradores –, para a organização de um livro de poesias. Se possível, programe um passeio a um parque ou praça.


